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คำนำ 

  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้แนวทางการ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำและประสานแผนพัฒนา เกิดการบูรณาการโครงการ
พัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อแสดงทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาในระดับต่างๆ 
ตลอดถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จ
ได้ต้องเกิดจากการผลักดันและประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้อง
จะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงจะถือเป็นความสำเร็จ
ของการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลประโยชน์โดยรวมส่งผลให้
ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกด้าน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)      
ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด
หนองบวัลำภูไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป 

 
 
                                                                                       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 
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ส่วนที่ 1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

1.ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
   1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๘ แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๒๔ แห่ง (เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๒๓ แห่ง) องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ๔๓ แห่ง โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่กำหนดไว้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมกันพัฒนา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4 ยุทธศาสตร์ จำแนกเป็น 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
      เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้ประชาชน  
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุนชนในกา ร  
ประกอบอาชีพรวมถึงด้านการศึกษาด้านการป้องกันและส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 

2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
      เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เพื ่อการอนุร ักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั ่งย ืน รวมไปถึง             
การอนุรักษ์น้ำ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำ และการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและการอนุรักษ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     เป็นงานเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์และยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมการตลาด 

     1.2 การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไป  
           ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
               โครงการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบ
แนวทาง ซึ่งบางท้องถิ่น จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมือนกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บางส่วนนั้นมียุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นของท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้น การวิเคราะห์โครงการเพื่อสรุปเข้าเป็น
ยุทธศาสตร์ จะต้องพิจารณาว่าโครงการต่างๆเข้ายุทธศาสตร์ใดมากที่สุด องค์การบริหารส่วนจังหวัด



๒ 

 

 
 

หนองบัวลำภูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ก็ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูที ่ได้กำหนดไว้ ไปดำเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ทั ้ง 4 ยุทธศาสตร์         
ตามลักษณะของโครงการที่ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูในภาพรวม 

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

    2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ โดย
พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ
มากที่สุด เนื่องจากประชาชนร้องขอ ซึ่งผลจากการดำเนินการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 

    2.2 ผลกระทบ 
          เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนจำกัด จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับผลกระทบต่างๆ เนื่องด้วยมีข้อจำกัดด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย และขาดการบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาจตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไม่ทั่วถึง 
 
3. สรุปปัญหาและอุปสรรคดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

    3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
          (1) บางโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น จึงทำให้การดำเนินโครงการ ถูกจำกัดโดยระเบียบ/ข้อกฎหมาย จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได ้
          (2) ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญและข้อจำกัดในการ
ร่วมมือของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมของเขตจังหวัด 
          (3) ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ด้านการประสานแผนยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้การประสานแผน
ในภาพรวมทั้งจังหวัด ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          (4) ศักยภาพด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน     
ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แตกต่างกัน 

    3.2 การดำเนินการที่ผ่านมา 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และกำหนดแนวทางและ 
หลักเกณฑ์ในการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน 
การจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทาง 



๓ 

 

 
 

เด ียวกัน เพื ่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน และสอดคล้องตามแนวทางการ                  
ประสานแผนทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  

     ๓.๓ แนวทางแก้ไข  

           (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ควรให้ความสำคัญกับการทำประชาคมในทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือ
จะได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชน   

           (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่ างเป็นระบบ เพื ่อให้การวางแผน 
ดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
          ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาวเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู ่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

               (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
              (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
               (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
                (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ความม่ันคง  

          - การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน 
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ  
สังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง   
          - ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นำไปสู่ การบริหารประเทศ
ที่ตอ่เนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
          - สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น   
          - ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
          - ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

ความม่ังคั่ง   

          - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้
สูงความ เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
          - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิตการค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
         - ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๕ 
 
ความย่ังยืน 

        - การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
       - การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็น
ที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
       - มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
       ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    

           ๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี   
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
           ๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ 
               เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
           ๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ 
               มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
           ๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา       
               ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
           ๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย  
               ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
           ๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
               ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

                ๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

               ๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
       ๒) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตทีเ่ข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม   
           เกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรทีย่ั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

            ๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกผลระดับผลิตภัณฑ์   
                แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

          ๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา ระบบ  
                   เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

          ๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี  
               สารสนเทศการวิจัยและพัฒนา  
          6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ    
              ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ 



๖ 
 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
     ๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

               ๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
               ๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
               ๔) การสร้างเสรมิให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
               ๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

       ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   

               ๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
               ๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
               ๓) มีสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
               ๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน   
               ๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

               ๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
          ๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร  
              จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

               ๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
               ๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
               ๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
               ๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 

     ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

               ๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
               ๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ  
               ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
               ๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               ๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
               6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
               7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    กรอบแนวคิดและหลักการ 
          ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบ ันที่ย ังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช ่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

         (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
         (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
         (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

          หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมสำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัย
ทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆของ
แผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบ
ในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม ที ่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ ้น อาทิ การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระและไทย
แลนด์ ๔.๐ 

    เป้าหมาย 
       “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
              (๑) การหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
              (๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย    
                   อย่างมีคุณภาพ 
              (๓) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
              (๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              (๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยประกอบด้วย ๑๐ หลักยุทธศาสตร์ ดังนี้  

              (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
              (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
              (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
              (๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

                   (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
          (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ  
                   (๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
          (๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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              (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
              (๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสำคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดของ
ประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ ดังนั ้นจึงมีความจำเป็นที ่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที ่มีล ักษณะการบูรณาการและใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง     
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(1)  การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพ    
ของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกำหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศและใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 

  (๒)  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นส ูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู ้ประกอบการให้เป็นผ ู ้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนา
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่ง
สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 
และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

(๓) การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศโดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม       
มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกที ่ด ีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที ่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม 
การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
                (๔) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที ่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทำกิน 
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชมุชน
เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัด
สวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน 
โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
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                (๕) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและ
ฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำ
ธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
                (๖) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื ่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
                (๗) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคตทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสร้าง
กลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
                (๘) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม
รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
                (๙) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพื้นที่ 
รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
                (๑๐) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต นำผลการวิจัยและการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบ
ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
                (๑๑) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
สำหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคมโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพ่ื อส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
                (๑๒) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการ
รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนับสนุนการเตบิโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจาก



๑๐ 
 
การผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
               (๑๓) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์   
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
               (๑๔) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการ
บริหารงานและบุคลากรมีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม
และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น 
               (๑๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นร ะบบโดยมี
โครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
               (๑๖) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สำหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพื ้นที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
               (๑๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ มุ่งเน้น
ผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและ
ในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีควบคู่กับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลกและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
               (๑๘) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการให้  
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื ่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนา 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้ง
สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
               (๑๙) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้เร่ง  
ปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการต่อ
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรวมทั้งการกำกับดูแลที่  สามารถป้องกันความ



๑๑ 
 
เสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและมี
ปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
               (๒๐) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบ การ
จัดทำค่าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น พัฒนาและเชิง
พ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความ
ยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุและ
การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพเพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล 

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๓.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒    
     ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
               แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย     
และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม             
ด้านสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัย เพื่อใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการ
เติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  
วัตถุประสงค์  

           1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจยัพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
                  ๒.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง
พ่ึงพาครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
                ๓.  เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 

           ๔.  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                ๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  



๑๒ 
 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป้าหมาย  
          ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
          ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ำ หนอง ฝาย และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกัก
เก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 
                2)  พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษาสำรวจและจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำ ในภาคและระหว่างภาค  

             3)   พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่นระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  
                 4)  บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบโดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทำ 
แผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ      
ทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา  

1)  พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อยโดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดิน  
ทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทาง
กาฬสินธุ์โมเดลและหนองบัวลำภูโมเดล   

ตัวชี้วัดค่าฐาน ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

อัตราการเจรญิ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของภาค 

๘๙๒,๖๗๖ ล้าน
บาท (มูลค่า 
CVM 
ปี ๒๕๕๙) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำ
กว่า 
ร้อยละ 
๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๓.๕ 

ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 
๓.๕ ต่อป ี

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค 
(Gini Coefficient)ใน
การกระจายรายได ้

๐.๔๔๖ 
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลง 
ต่ำกว่า 
๐.๔๔๖ 
 

ลดลง 
ต่ำกว่า 
๐.๔๔๖ 

ลดลง 
ต่ำกว่า 
๐.๔๔๖ 

ลดลง 
ต่ำกว่า
๐.๔๔๖ 

ลดลง 
ต่ำกว่า ๐.๔๔๖ 



๑๓ 
 
            2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สู งอายุผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส  โดย
เพ่ิมสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ 
                 3)  พัฒนาความรู้ เพื่อทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษา        
ที่มีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้
สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการ      
หล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ     
จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
               4)  พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู ้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั ้งในชุมชนและเยาวชน              
ในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง 
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการทำงาน  

                             5)  พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
                 6)  อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มี รายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชน ในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
               ๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั ่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  
               ๒) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมทั้งขยายพื้นที่



๑๔ 
 
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมการยกระดับราคาสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที ่มีความพร้อมและเหมาะสมและ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่นส่งเสริมเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  
                  ๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม   
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร   
การประชาสัมพันธ์ และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการ
แปรรูปผลิตสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำ
ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนมในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหาร
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยี  การเลี้ยง และทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

               ๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของ
ภาคโดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที ่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจ ากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที ่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน 
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร     
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูปอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP         
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบ และของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์
อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชนจากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงาน เพ่ือใช้ภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

                 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด



๑๕ 
 
มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการรวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing    
เป็นต้น  

     ๖) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ 
สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
ออกแบบและตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าพร้อมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ช ุมชนอื ่นๆ ยกระดับผู ้ประกอบการและนักออกแบบรุ ่นใหม่ให้ม ีท ักษะ มีความรู้  
ความสามารถทั้งการออกแบบ และการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
               ๗) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที ่มี
คุณภาพ และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐานที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมืองการเพิ่มพื้นที่สี เขียว ความสะอาดและ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
                ๘) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์
ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกป่าและป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  
                ๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่สร้าง
ความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยให้มีความพร้อมการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทำวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู ่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรม หรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการและแหล่งท่องเที่ยว ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า
สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื ่อง (Storytelling) 
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  



๑๖ 
 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรือ        
อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนัก และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทย และต่างประเทศ พัฒนาสินค้า และบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุนทางวัฒนธรรม เพื ่อให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่นลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัย
และสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย  บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย สปป.ลาว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสอง
ฝั ่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที ่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที ่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพ           
และวิถีชีวิตลุ ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน และการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/CaravanTours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่เกิดจากชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ  และทักษะทางภาษาเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ    
(Play and Learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า บริการ ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้
เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม  โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
มุ ่งเน้นนักท่องเที ่ยวคุณภาพเพื ่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่มุ ่งเน้นให้เกิดความคุ ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงินสนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้นรวมทั้งให้
ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  



๑๗ 
 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและสิ ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื ่อมโยงในลักษณะเครือข่าย   
เพื ่อกระจายนักท่องเที ่ยวจากเมืองหลักไปสู ่ชุมชน และท้องถิ ่น เชื ่อมโยงกิจกรรมการท่ องเที ่ยวระหว่าง
ภาคเอกชนกับชุมชน และท้องถิ่นทั้งในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที ่ระลึก ร้านอาหาร ที ่พัก   
ให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
แนวทางการพัฒนา  

๑) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงช่วงนครราชสีมา - หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น - หนองคาย    ช่วงจิระ - 
อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางพิเศษช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  

๒) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น 
เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

๓) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพื ้นที ่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             
เขตนวัตกรรมพื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองนครราชสีมา 
เมืองขอนแก่น และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ จังหวัดนครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน                   
และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ  

๕) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินในจังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา   
และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 

 
 



๑๘ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายใน และระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ที่มีศักยภาพ  

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5      
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

๓) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู    

และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร      
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๒) กลุ ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม แล ะ
พัฒนาเส้นทาง 

(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอำนาจเจริญมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำการ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  เพื่อให้ส่วนราชการระดับต่างๆ นำไปประกอบการ



๑๙ 
 
พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยสาระสำคัญของแนวทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 

             แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 
๑. เพิ ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

 

๑. พัฒนาพื้นที่ทุ ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง 

๒. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่
ตามศักยภาพของพื ้นที ่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ผลไม้ และไม้ดอก รวมทั ้งส่งเสริมการเลี ้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูงและโคนม 

๓. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้
พ่ึงตนเองได้ 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผ่ลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง 

 

๑.พัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

๒. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้า
ย้อมครามและส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่น ในระดับภูมิภาค 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคในพื ้นที ่ เช ื ่อมโยงระเบียบเศรษฐก ิจด ้าน
ตะวันออก-ตะวันตก 

๔. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
 

๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอารย
ธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ธรรมชาติและกีฬาสู่
นานาชาต ิ
(ต่อ) 

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- เชิงประเพณีวัฒนธรรม 
- อารยธรรมขอม 
- วฒันธรรมลุ่มน้ำโขงและสุขภาพ 
- ยุคก่อนประวัติศาสตร ์
- เชิงกีฬา 
- ธรรมชาต ิ

 ๒.พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.
ลาว 



๒๐ 
 

 
โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
 
 

๔. เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร  จัดการน้ำเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.พัฒนาแหล่งน้ำดิบและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล และสร้าง
แหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในพ้ืนที่การเกษตร 

๕. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และ
รักษาความหลากหลายทางชวีภาพ ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 

 

๖. การพัฒนาเมืองสำคัญ ๑. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
๒. พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี
ศักยภาพที่สำคัญรวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

๗. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๒. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่
เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนา 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วม 



๒๑ 
 
3.2 แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
    (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ตั้งอยู ่ตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ มีชัยภูมิที่โดดเด่นซึ่งเป็น
จังหวัดที ่เชื ่อมต่อ “ประตูสู ่อาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัดเลย หนองคาย         
และ บึงกาฬ ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวได้ และจากจุดกำหนดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๕ ที่จังหวัด 
บึงกาฬ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข ๘ เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือและ เขตปกครองพิเศษ
กว่างซีจ้วงของประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใด โดยมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์อาทิอารยธรรมล้านช้างที่มีความเจริญรุ่งเรือง  
ทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกันกับ
อารยธรรมอื่นๆ ใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมร เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า ๕,๐๐๐ ปี พิพิธภัณฑ์หอยหิน
โบราณ ๑๕๐ ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ตั ้งอยู ่บ้านห้วยเดื ่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู เป็นต้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นั้น มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลาง      
ที ่เช ื ่อมต่อไปยังจังหวัดอื ่นๆอีก ๔ จังหวัดในกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑ ด้วยกัน             
โดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ที่มีถนนที่เชื่อมต่อกัน ได้ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
รวมถึงรถไฟที่มีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย และยังมีสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี ที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ โดยการ
เดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้ นอกจากนี้ก็มีสนามบิน
จังหวัดเลย ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย  ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๒ “เมืองต้องห้าม
พลาด” สำหรับในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง 
มีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ น้ำตกชะแนน น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกถ้ำพระ และภูทอก เป็นต้น   
และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองลุ่มแม่น้ำโขง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจะต้อง
กลับมาที่จังหวัดนี้อยู่เสมอ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยว ได้จำนวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน     
ธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยที่สวยงามมีการสร้างสกายวอล์คที่ยื ่นจากหน้าผาทำให้สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ที่งดงามชายฝั่งแม่น้ำโขงได้ ซึ่งกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมในขณะนี้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด้านมีศักยภาพในการแข่งขันและรองรับ
ประชาคมอาเซียนได้ มีการเชื่อมโยงการพัฒนาในแต่ละด้านที่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  นักลงทุนและ



๒๒ 
 
ประชาชนในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์กับด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ในเส้นทางการท่องเที่ยว
นั้นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
OTOP และสินค้าแปรรูปต่างๆ ได้ ถนนที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มจังหวัดนั้น จะต้องเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสามารถ
เดินทางท่องเที่ยว และขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าถ้าได้ตัดสินใจมา
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑ แล้ว 
จะต้องเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพได้แรงงานมีการพัฒนาความรู้  และทักษะที่จำเป็นต่อการผลิต สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ การท่องเที่ยวจะต้องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดและหลักการ  
กรอบแนวคิด การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้ยึดแนวคิด

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่ง
การของคณะรัฐมนตรี ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีบริบทของการ
พัฒนา ในด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น โดยนำหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มาเป็นกรอบแนวคิดในการจ ัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจ ังหวัด  นอกจากนี้ ยังได ้นำย ุทธศาสตร์เศรษฐกิจ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ทั้งนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศ ด้วย  

หลักการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นั้น เป็นการจัดทำ
แผนที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  การค้าและการลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ๔.๐ 
และ ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน กำลังแรงงาน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเข้าสู่
ตลาดการบริโภค และสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้ 



๒๓ 
 
๒. สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  

๒.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (Strengths)  
๑. ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงติดต่อกับ ๓ ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว เวียดนาม 

และจีน  
๒. มีช่องทางและมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคอื่น  และประเทศเพื่อนบ้าน ที่หลากหลาย     

(มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
๓. มีศักยภาพในการปลูกสินค้าเกษตรที่สูง อาท ิยางพารา (มีพ้ืนที่และสัดส่วนปริมาณปลูกยางพารา 

มากที่สุดในภาคอีสาน) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน  
๔. การค้าชายแดนในพ้ืนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
๕. มีทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่าง  ได้แก่ มรดกโลกบ้านเชียง ผีตาโขน 

(และอ่ืนๆ ที่โดดเด่นกว่าพื้นท่ีอ่ืน)  
๖. มีจำนวนแรงงานและมีรายได้ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างสูง  
๗. เป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุธรรมชาติอยู่สูง  
๘. มีความปลอดภัยในพื้นที่ค่อนข้างสูง  
๘. ประชาชนในพื้นท่ีให้การดูแลสุขภาพในเบื้องต้นที่ดี  
๑๐. ประชาชนได้รับการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีค่อนข้างสูง  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. ขาดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  (Historical and 

Cultural Attraction) หรือ Man-made มีน้อยมาก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ที่รองรับการ
เดินทางท่องเที่ยว การเข้าถึงได้ (Accessibilities) ของแหล่งท่องเที่ยว  

๒. ขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่จะมาพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและการให้บริการให้มีมูลค่า
สูงขึ้น (การผลิตแปรรูปส่วนใหญ่เป็นขั้นต้น)  

๓. โครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มจังหวัดยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ  
๔. พ้ืนที่ชลประทานยังไม่ทั่วถึง และคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. เกษตรกร และประชากรยังมีหนี้สินอยู่เยอะ  
๖. ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ำ  
๗. มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ บทบาทสตรี และการดูแลคนพิการในพ้ืนที่  
๘. มีปัญหาในเรื่องคุณภาพ และการเข้าถึงการศึกษา  
๙. การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัยยังไม่ทั่วถึง  
๑๐. ทรัพยากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ยังคงไม่เพียงพอ  
๑๑. ยังคงมีปัญหาสังคมที่สะท้อนจากความอบอุ่นในครอบครัวอยู่  
๑๒. มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่ค่อนข้างน้อยและมีแนวโน้มที่ลดลง  

             โอกาส (Opportunities)  
๑. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเขตอุตสาหกรรม และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  



๒๔ 
 

๒. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ๕ ปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ ๗.๓ เวียดนาม ร้อยละ ๖.๓) และการส่งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของลาว  

๓. เขื่อนไซยะบุรี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปีพ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์จากการผลิต
กระแสไฟฟ้า และการใช้น้ำ  

๔. รัฐบาลมีการวางแผนเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม  และโลจิสติกส์ (ทางราง และทางถนน)     
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  

๕. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเกษตรมาตรฐานสูง การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต  

๖. นโยบายรัฐบาลเร่งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

๗. มีนโยบายส่งเสริมการให้ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

              อุปสรรค (Threats)  
๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร  และชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน  
๒. อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) และมาตรการที่มิใช่

ภาษ ี(Non-Tariff Measures: NTMs) ส่งผลต่อการแข่งขันทางการตลาดของผู้ผลิตในพื้นที่  
๓. ขาดมาตรการจูงใจเพ่ือการลงทุนที่ดีพอ  
๔. มีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อจำนวนแรงงาน และสวัสดิการ  
๕. อาจเกิดการแข่งขันจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้มข้นขึ้น  
๖. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในบางช่วงเวลา  
๗. ปัญหาลักลอบเข้าเมือง ขนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย และการกระทำผิดกฎหมายบริเวณชายแดน  
๘. การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมาก (พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) อาจส่งผลกระทบใน

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
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สรุป (TOWS Matrix) 

๓. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (Vision) “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำศูนย์กลาง
การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน” 

ความหมาย  
    เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีการเกษตรชั้นนำ 

(การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง) เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิต
จากการเกษตรชั้นนำเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  ในพื้นที่ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมชั้นนำ  

ศูนย์กลางการค้าสากล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีการค้า การลงทุน และ
การบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การค้าชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึง สาขาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ  

การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอุตสาหกรรม    
การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยว เชื ่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั ้นนำ        
ในระดับประเทศ และระดับโลก  

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (จุดแข็ง / โอกาส)  
- ส ่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที ่ยวใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน [S๑/S๒/S๓/O
๑/O๒] 
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม 
รองร ับการขยายต ัวทางเศรษฐก ิจในพ ื ้นที่      
[S๑/S๒/O๓] 
- ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มแม่นำ้โขง [S๒/O๒] 
- สร้างมูลคา่เพิ่มทางการเกษตร [S๔/O๓] 
- พัฒนาสาธารณูปโภคพื ้นฐานเพื ่อรองรับการ
ขยายต ัวด ้านการท่องเท ี ่ยวและการเกษตร   
[S๑/S๓/O๑] 
- ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ [S๓/O๑] 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (จุดอ่อน / โอกาส) 
- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม    
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (bio-economy) [W๑/W๓/O๓]  
- ยกระดับนวัตกรรมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง [W๑/W๒/O๑/O๒]  
- ยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื ่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม      
เกษตร และการท่องเที่ยว [W๑/W๒/O๒/O๓]  
- แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ [W๗/O๖]  
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาต่อยอด
การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีมูลค่าสูง [W๑/W๓/O๓] 
- กระตุ้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย [W๙/W๑๒/O๗]  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (จุดแข็ง / อุปสรรค)  
- สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มของสินค้าทาง
การเกษตรและการท่องเที่ยว 
 [S๒/T๑] 
- ยกระดับและพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อดึงดูด
การลงทุน [S๑/T๓] 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเกษตร 
สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
[S๑/T๑] 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (จุดอ่อน / อุปสรรค) 
- ส ่งเสร ิมการให้ความรู ้และนวัตกรรม  เพื ่อยกระดับคุณภาพแรงงาน          
และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีมูลค่า
สูง [W๑/T๑/T๒]  
- ส่งเสริมการให้ความรู้ และนวัตกรรมแก่เกษตรกร และชุมชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ [W๑/T๒]  
- ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า และการจัดการขยะด้วย
นวัตกรรม [W๑/W๓/T๑]  
- แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในพ้ืนท่ี [W๑/T๓]  
- ส่งเสริมมาตรการและสวัสดิการดูแลผูสู้งอายุ [W๙/T๔]  
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ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและอัดลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน
ได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมีงานทำ) มีสิทธิมีโอกาสรับรู้
ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ ์เพ่ือทำงานร่วมกันในชุมชน ระบบเศรษฐกิจ
มีความหลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน การพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต   
มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะ
สุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับตํ่า  

กรอบการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบริหารงาน แก้ปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) อยู ่ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการกำหนด
เป้าหมาย และความต้องการด้านพัฒนาพื้นที่ของภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ /หรือ
ระหว่างประเทศ โดยผ่านช่องทางการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) ร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
สถาบันการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่  
ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)  

กลุ่มจังหวัดฯ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง” 
ประกอบไปด้วย  

๑. การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า  
๓. ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

เป้าหมายการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนากลุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนบน  ๑ ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้  
๑. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง  
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๓. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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๔ . ยกระด ับการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิต  ในการข ับเคล ื ่ อนแผนย ุทธศาสตร ์กล ุ ่ มจ ั งหวัด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑ ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ )  เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และ
วิสัยทัศน์ รัฐบาลจำเป็นต้องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื ่อง      
๑๐ – ๒๐ ปี ต้องเพ่ิมการลงทุนให้มากกว่าภูมิภาคอ่ืน  

แผนงานสำคัญ ได้แก่  
๑. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ  และขยายให้ครอบคลุม 

ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เป้าหมายเพื ่อเพิ ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาด       

ทั้งภายในและต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
๓. ด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายเพ่ือพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตาม

ความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
๔. ด้านการท่องเที ่ยว เป้าหมายเพื ่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวได้ตามมาตรฐานสากล       

ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในแต่ละโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว  ปัจจัยสำคัญ     
ที่เป็นองค์ประกอบให้การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ อื่น ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดรับกับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ให้ดำเนินการควบคู่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ต้องมีการพัฒนาตลอด ทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ เพ่ือให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

๔. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)   
๔.๑ วิสัยทัศน์  

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล  
  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  

๔.๒ เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
(๑) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
(๒) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
(๓) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(๔) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๔.๓ ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด  
(๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
(๒) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
(๓) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
(๔) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(๕) รายได้จากการท่องเที่ยว  
(๖) ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด  



๒๘ 
 

(๗) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  
(๘) ร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  
(๙) การจัดการขยะมูลฝอย  

๔.๔ ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา 
                             อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. มูลค่าภาคการเกษตรของกลุ่ม

จังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น  
 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ ๕  
อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้เกษตรกร ร้อยละ ๕ 
ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

๒. มูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น  

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการอุตสาหกรรม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๕ 
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ 

๓. มูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดเพ่ิม
สูงขึ้น  

 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๕  
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้าเกษตร  

๓. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

๔. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิต  

๕. พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  
โครงการ  

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการค้า การลงทุน
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ  



๒๙ 
 

๒ . โครงการส ่งเสร ิมการผลิตส ินค้าเกษตรปลอดภัยส ู ่มาตรฐานอินทร ีย ์อย ่างเป ็นระบบ  
(Green economy)  

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  เพื่ อ เพิ่ มมูลค่ าสินค้ า
เกษตร   

๔. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค ๔.0 ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. โครงการผ้าทอมือสู่สากล แฟชั่น และสิ่งทอ  
๖. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพ่ือการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

           ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเติบโตขึ้น  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๕  

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๕ 
 อัตราการเพ่ิมขึ้นของยอดขายสินค้า OTOP หรือของที่ระลึก  

ในพ้ืนที ่ร้อยละ ๑๐ 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  

๒. ส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมสู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง  

๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
โครงการ  

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง 
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเสน้ทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี  รูท (Nakhee Route) 

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผสมผสานสู่ความยั่งยืน  
๓. โครงการพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Gateway Network)  
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล (Sabai-dee Tourism for All)  
๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  
๖. โครงการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่า
เทียม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้รับการ

แก้ไขผู้มีรายได้น้อย  
สัดส่วนคนจนในกลุ่มจังหวัดลดลง ร้อยละ ๕ 

๒. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความ  
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน  

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนลดลง  
ร้อยละ ๑๐  

๓. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้       ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕  

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  
๑. การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐอย่างทั่วถึง  

๒. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของกลุ่มจังหวัด  

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย  
โครงการ  

๑. โครงการเสริมความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
๒. โครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
๓. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่สากล  
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. พ้ืนที่ปา่ไม้มีความอุดมสมบูรณ์   
    เพ่ิมข้ึน  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ ๐.๑  

๒. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง  การจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ ๗๐  
๓. แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน  อัตราลดลงของหน้าดินที่มีการพังทลาย ร้อยละ ๒  

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  
                1. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรลุ่มน้ำแบบ  
บูรณาการของกลุ่มจังหวัด  

๒. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน การแก้ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่ 

๓. การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change)  

 



๓๑ 
 
โครงการ  

๑. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  
๒. โครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
๓. โครงการลดและขจัดของเสีย  
๔. โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง  
๕. โครงการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
            แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision)    “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา    
  ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี 
  ๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔ ต่อปี 
  ๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
                     ๔. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑ ต่อปี 
                     ๕. ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๗ ต่อปี 

พันธกิจ (Mission) 
  ๑. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
  ๒. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที ่ยวให้เข้มแข็ง       
สามารถแข่งขันได ้
 
                     3. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อให้จังหวัดหนอ งบั ว ล ำ ภู       
เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว   
                     4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ฟื ้นฟู รวมถึงการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต  
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม 
                                                  การค้าการลงทุน         
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุขของประชาชน 
 
 



๓๒ 
 
ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย(Target) และกลยุทธ์ (Strategy) รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
           ๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ทุกระดับ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน    
           ๒. ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ต่ำกว่า    
                        เกณฑ์มาตรฐาน 

          ๓. ครัวเรือนมีรายได้ ผ่านเกณฑ์ทุกครัวเรือน 
            ๔. ผู้ว่างงานในกำลังแรงงานลดลงร้อยละ ๑ ต่อปี 
            ๕. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 

                    ๖. มีศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ เพ่ิมข้ึนจำนวน ๓ แห่งต่อปี  
                             (ทุกหมู่บ้าน)     
            ๘. จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี                       

                     ๙. ประชากรเป็นโรคที ่ไม่ใช่โรคติดต่อ  (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี                 
แนวทางการพัฒนา 

๑ . สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่ งรัดยกระดับคุณภาพ ผู้ เรียนสู่
มาตรฐานสากล 

               2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนด้วยกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE  
               ๓. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทาง ปรัชญา 

    ของเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต 
               ๔. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ  
               5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสั งคมทุกช่วงวัยและผู้ พิการพัฒนาให้มี 

    ความเข้มแข็งตลอดชีวิต        
๖. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้  

               ๗. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

๒. ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  

    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี    
๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔ ต่อปี    
๓. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ ไร่ต่อปี     
๔. พ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี    
๕. กลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

                        เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี    
 



๓๓ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
๓. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและส่งเสริม 
    การตลาด  
๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า    
    การลงทุน          

๓. ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี    
๒. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี   

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
๒. ส่งเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม                
๓. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
๔. สร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ    
    พ้ืนที่                                     
๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  

๔. ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๑. พื้นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ ต่อปี    
๒. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี    
๓. อัตราสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมลดลงร้อยละ ๕๐ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  
๒. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
๓. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

๕. ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือความสงบสุข  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๑. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ ๒.๕ ต่อปี    
๒. สัดส่วนคดียาเสพติด ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี    
๓. ผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ ๔ ต่อปี 
๔. จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา   
    อาชญากรรมและยาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี    



๓๔ 
 

 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใหชุ้มชน 
๒. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

   ๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

๔. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 

 วิสัยทัศน์(vision) 
            “หนองบัวลำภู เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
         ๑. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบการป้องกัน       

และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
         ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู            

และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
         ๓. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         ๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

สามารถแข่งขันได ้

เป้าประสงค์รวม 
   ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีพ 
ด้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยวภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                              ท้องถิ่น   

               .ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น...........................    
                ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง 
   ๒. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ลดลง 



๓๕ 
 

   ๓. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕  ปีขึ้นไป 
   ๔. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๐ 

  ๕. จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ 
   ๒. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
   ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๔. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง    

               ตลอดชีวิต 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย 
                   ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
   ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
   ๒. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๓. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี 
   ๔. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
   ๒. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
   ๓. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น........................ 
เป้าประสงค์ 
   ๑. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว 
   ๓. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 



๓๖ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน  

              ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
   ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๓. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๔. ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู 
   ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ๓. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
   ๑. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และรายได้ของเกษตรกร 
   ๒. เพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
   ๓. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
   ๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ขยายตัวร้อยละ ๔ ต่อปี 
   ๒. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๓. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เป็น ๓๐,๐๐๐ ไร่ 
   ๔. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน ๓๐ กลุ่มต่อปี 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการ     

                   ส่งเสริมการตลาด 
   ๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน 

  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
 
 
 
 



๓๗ 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู 

     วิสัยทัศน์(vision) 
   “หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมชาติ ประชาชนฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
             ๑. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
               ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู   
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
               ๓. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข 

    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                     ๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

สามารถแข่งขันได ้

เป้าประสงค์รวม 
          ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีพ 
ด้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยวภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๑. จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง 
 ๒. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ลดลง 
 ๓. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕  ปีขึ้นไป 
 ๔. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๐ 
 ๕. จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ 
 ๒. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง          
         ตลอดชีวิต 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย    
         ให้กบัประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ๒. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๑. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 
 ๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี 
 ๔. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 ๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
 ๒. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 ๓. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น........................ 
เป้าประสงค์ 

 ๑. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว 
 ๓. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน  
         ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๓. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๔. ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู 
 ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 ๓. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

๑. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และรายได้ของเกษตรกร 
 ๒. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
 ๓. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ขยายตัวร้อยละ ๔ ต่อปี 
 ๒. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๓. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เป็น ๓๐,๐๐๐ ไร่ 
 ๔. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน ๓๐ กลุ่มต่อปี 
 
 
 
 



๔๐ 
 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการ

ส่งเสริมการตลาด 

 ๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน 
       ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

 



 

 
 

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

๖.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

      ยทุธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด
หนองบัวลำภู 5 ปี (66 - 70) 

      ยทุธศาสตร์ อบจ.หนองบัวลำภู 
5 ปี (66 - 70) 

      ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หนองบัวลำภู 5 ปี (61 - 
65) 



 

 
 

 



๔๑ 

 

ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
 

 

1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    หนองบัวลำภู 

    1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
     ผลจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
ในการดูแลประชาชนด้านสุขภาพร่างกาย มีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้มีบริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตจงัหวัด ทำให้สามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
เป็นโครงการเพ่ือให้ความสำคัญแกผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีการส่งเสริมให้เยาวชนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือเยาวชนจะได้มีความรู้
ในเรื่องโทษของยาเสพติด ด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน เนื่องจากในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีพ้ืนที่
ด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก จึงได้มีการอบรม
วิชาชีพตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มั่นคง 
และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

     2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
             ผลจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย จัดประกวดหมู่บ้าน 
ชุมชน สถานศึกษาปลอดขยะและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การจัด
โครงการอบรมเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก ได้มีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการจัดการขยะ 
การพัฒนา และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา เพ่ือให้ เกิดการปลูกฝั่ งให้ เยาวชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ผลจากการดำเนินการตามตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี     
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  
ประเพณีพ้ืนบ้านที่เป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมาตั้งแต่หลายต่อหลานรุ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู   มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น ทำให้ได้รับการตอบรับ
การตอบรับและความร่วมมือของประชาชนเป็นอย่างดี  

    4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            ผลการจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการศึกษาดูงานต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ได้ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวทางการดำเนินอาชีพตามหลัก
ปรัชญาพอเพียง   



๔๒ 

 
2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

จังหวัดหนองบัวลำภูมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทั้งสิ้น 68 แห่ง ได้นำยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง     

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        
ในอนาคต 
     3.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
           การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู จะต้อง
ใช้หลักการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการบูรณาการร่วมกันของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้การพัฒนาในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมีดังนี้  
            1) งบประมาณในการบริหารจัดการการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ทันต่อความต้องการของประชาชน ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้อง
กับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
            2) บุคคลกรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
            3) การจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผน มีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 
      3.2 ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 

            ข้อสังเกต ผลจากการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองบัวลำภูจะมีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปใช้มากกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ 
            ข้อเสนอแนะ ควรให้ความสำคัญและดำเนินการให้ครอบคลุมทุกๆยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลโดยตรงกับประชาชน 


