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บทที่  3   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโคก  พ.ศ.2566-2570 

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 กรอบแนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่  12 

  กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ได้กำหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศในอนาคต และผลของการพัฒนาท่ีผ่านมาแสดงว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและ

โอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันมีประเด็นความเสี่ยงเชงิโครงสร้าง

หลายประการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสู่ประเทศรายได้สูง และ

คนไทยอยู่ได้อย่างมคีวามสุขในสังคมภายใตก้ระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงควรพิจารณานำจุดแข็งของประเทศไทยท่ี

สั่งสมมาตั้งแต่อดีตปรับปรุงจุดอ่อนมาใช้จัดการกับโอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์สถานะและทิศทางการปรับตัวของ

ประเทศไทย  ดังนี้ 

 ด้านเศรษฐกจิ 

    1. ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี รายได้ระดับปานกลางตอนบน การขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มท่ีความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง 

เพราะกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

    2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับท่ี 30 จาก 60 ประเทศช้ัน 

นำ ในขณะท่ีมาเลเซีย อยู่ในอันดับท่ี 14 และสิงคโปร์ อันดับท่ี 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ 

ประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับท่ีดี  ในขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

การศึกษาอยู่ในอันดับท่ีไม่ด ี

    3. โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่าน จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู8บริการมากขึ้น มีสัดส่วนภาค

บริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศกา้วสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ ประเทศมีฐาน

การผลิตท่ีกวา้งและเข็มแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการและการพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัลและสร้างสรรค์ จะเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ความเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต แมว้่าตกอยู่ในฐานะที่มคีู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจำนวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ  

    4. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมภิาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและ 

มแีนวโนม้เพิ่มขึ้นในอนาคต จะนำไปสู่การสร้างอำนาจการต่อรองการเมอืง สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ขยาย 

ตลาด และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

 ดา้นสังคม 

     1. ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 ทำให้ภาระการคลัง

เพิ่ม ขึ้น อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึน้มแีนวโน้มการพ่ึงพาแรงงานจากประเทศ

เพื่อนบ้าน และสามารถขยายตลาดสนิค้าผู้สูงอายุในประเทศ 
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    2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้นและได้รับหลักประกัน

สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

    3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ำ ขณะท่ีความตอ้งการกำลังคนท่ีมีทักษะและองค์ความรู้สูงท้ังปริมาณและ

คุณภาพเพิ่มมากขึน้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงาน

ทักษะสูงจากต่างประเทศ แต่ยังตอ้งป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 

    4. ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมลํ้ายังเป็นปัญหาสำคัญท่ีนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยท่ี

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและประชากร และโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความ

เหลื่อมล้ำ ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะท่ีแนวโน้มของความเหลื่อมล้ำ ระหว่างแรงงานท่ีมีทักษะสูงและทักษะต่ำจะยิ่งขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้ 

    5. สังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากการท่ีมีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรมต่างชาติท่ี

หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิดวเิคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

พฤตกิรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     1. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดวิกฤตน้ำ  

และการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนายกระดับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมอืกับวกิฤตที่เกิดขึ้น 

    2. การใชทุ้นทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนเิวศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้

เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคม ความขัดแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโนม้รุนแรงมากขึ้น รัฐจะต้องมกีลไกจัดการ

ความขัดแย้ง สร้างธรรมาภบิาล และความเป็นธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    3. การบริหารจัดการน้ำ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำระบบ

นิเวศลุ่มน้ำเสื่อมโทรม และภาวะการณ์ขาดแคลนนํ้าในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จำเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และให้มีการจัดการท้ังดา้นอุปสงค์และอุปทานเพื่อให้เกิดความย่ังยนืในอนาคต 

    4. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบท้ังด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากรและมีต้นทุนทาง

เศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข ซึ่งจะเป็นปัญหาหลักของเมอืงท่ีมีความเจริญอย่างรวดเร็วในอนาคต จำเป็นต้องมีการวางแผน

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม 

 ด้านความม่ันคง 

    1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ียดึโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นแต่ยัง

ถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมีความพยายามนำสถาบันหลักมา

เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมอืงและความเห็นต่างทางความคิดเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง นำไปสู่ความแตกแยกในสังคม 

    2. ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย 

    3. ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงในด้านไซเบอร์ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ประมาณ 1 ใน 5 เคร่ือง ในประเทศถูก

โจมตจีากโปรแกรมท่ีไม่พงึประสงค์ และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

    4. ประเทศไทยเผชญิกับปัญหาอาชญากรรมขา้มชาตท่ีิหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
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 ด้านการบรหิารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

    1. การให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 

    2. การสรรหาและพัฒนาข้าราชการท่ีมีคุณภาพทดแทนขา้ราชการท่ีเกษยีณอายุ 

    3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคดจิิทัล 

    4. การทุจรติและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกวา้งทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

    5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล้าสมัยไม่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ  อีก

ท้ัง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย

รูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผัน

ผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี การก่อการร้ายขา้มชาตแิละภัยพบัิตทิาง

ธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาท่ีผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ท้ังปัญหาคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมลำ้ ทาง

การศึกษา ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ำ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือต่อบริบทการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาท่ีคำนึงถึงการวางรากฐานของประเทศใน

ระยะยาว ท้ังในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการท่ีดี โดยมี

หลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 

    1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพื่อให้การพัฒนาใน

ทุกมิตเิป็นไปอย่างมบูีรณาการ บนทางสายกลาง มคีวามพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมรีะบบภูมคิุ้มกันท่ีดี สอดคล้องกับภูมิ

สังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิตเิศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน การพัฒนาในมิตหินึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อมิติอื่นๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่นคงอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีไม่

ทำลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

อย่างแทจ้รงิ 

    2. คำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการ

สร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

มุ่งเนน้ให้คนมศีักยภาพและการเรียนรู้ มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของ

การศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้นในมิติเศรษฐกิจ 

พัฒนาคนทางด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมติดิ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใชแ้ละอยู่กับสิ่งแวดลอ้ม 

อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์

ความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

    3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง

กลไก ท่ีเป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูป

ประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯท้ังในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี  ให้ดำเนินการได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยนีวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เนน้เคร่ืองมือหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งเนน้การพัฒนาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการกำกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เตบิโตอย่างมดีุลยภาพ คำนึงถึงการวางรากฐาน

การพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมี

จิตสำนึก คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ท้ัง

การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทำงานท่ีมีหนา้ที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญต่างๆ และกลไกที่เกี่ยวข้อง

กับการใชอ้งค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศกา้วไปสู่สังคมคมท่ี “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต   โดยกำหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์   คือ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

 1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดา้นสุขภาพ 

 1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวัย 

 1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมสี่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสงัคม 

 2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถงึบริการ 

ท่ีมคีุณภาพของรัฐ และมีอาชพี 

 2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศกึษา สาธารณสุข และสวัสดกิารท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและ

ท่ัวถึง 

 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 

ฐานรากตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน 

การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนืและเป็นธรรม 

 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยนื 

 4.3 แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดลอ้ม 

 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพบัิติ 

 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
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สิ่งแวดลอ้ม 

 4.8 การพัฒนาความร่วมมือดา้นสิ่งแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความม่ันคงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคัง่และยั่งยืน 

 5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซ้ึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอืภัยคุกคาม 

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

 5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิ 

อธิปไตยในเขตทางทะเล 

 5.5 การบริหารจัดการความมัน่คงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตก้ารมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชิอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.5 ปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 6.6 ปฏรูิปกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมให้มคีวามทันสมัย เป็นธรรม และสอดคลอ้งกับข้อบังคับ 

สากลหรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ 

 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 

 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิล 

 7.6 การพัฒนาระบบนำ้ประปา 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวจิัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์และเชิงสังคม 

 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

 9.2 การพัฒนาเมอืง 

 9.3 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
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10. ยุทธศาสตร์ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 10.1 ขยายความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนกับมติรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมส่ำหรับสินค้า 

และบริการของไทย 

 10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส ์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมภิาคอาเซียน 

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส ์

 10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น 

ในภูมภิาค 

 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 

 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

ท้ังในระดับอนุภูมภิาค และภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน 

 10.6 การสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

 10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 

 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาตใินการสร้างความมั่นคง 

 10.9 บูรณาการภารกจิด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 

 10.10 สง่เสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ 

 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวดั 

1. แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 

หนอง ฝายและพื้นท่ีชุ่มนำ้ที่มอียู่เดิม และพัฒนาแหล่งนำ้ธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ำ

ใตด้ินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็มสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลงิ) อ่างเก็บนำ้ ฝาย และแหล่ง

นำ้ขนาดเล็กในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งนำ้ใหมใ่นพืน้ท่ีลุม่นำ้เลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการ

ผันน้ำระหว่างลุ่มนำ้ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายนำ้ เช่น ระบบสูบนำ้ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 

4) บริหารจัดการนำ้แบบบูรณาการ โดยด่าเนินการในระดับลุ่มนำ้ให้มีความสมดลุระหว่างการใชน้ำ้ทุกกิจกรรมกับ

ปริมาณน้ำตน้ทุน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท่าแผนบริหารจัดการนำ้ทัง้ในระยะเร่งด่วน

และระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มีรายไดน้้อยเพื่อลดความเหลื่อมลา้ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสใหก้ลุ่มคนจนมท่ีีดนิท่ากินของตนเอง 

ส่งเสริมการมอีาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมีอื และอบรมให้ความรู้ 

เพื่อให้มรีายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได ้
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2) พัฒนาคุณภาพชีวติและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคม

ให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พกิารและผู้สูงอายุ และสนับสนุน

การออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบ้ันปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์

จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มี

ความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง อาทิ จังหวัด

ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล่าภู กาฬสินธ์ุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริม

การเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศกึษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ดกำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมต้ับและผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้ดี

พร้อมท้ัง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานขอ้มูลเพื่อติดตามการท่างาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้าน

โภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก 

และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี

พัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

ด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครอืข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อ

พพิาทในชุมชนโดยสันตวิธีิและสรา้งการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สรา้งความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกจิภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่ม

เกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร 

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ี เป็นธรรม น่าร่องในจังหวัดกาฬสินธ์ุ นครพนม 

บุรีรัมย์ อำนาจเจรญิ มุกดาหาร ยโสธรมหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี  

ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู 

2) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมศีักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ัง ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การ

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรอนิทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรท่ีใชส้ารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน 

รวมท้ังการจัดท่าโซนนิ่งระบบ เกษตรอนิทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน่าร่องในพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยง

ไปสู่ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววถิีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมท้ังจัดท่าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
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และการส่งออก จัดตัง้กองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกร

และกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสนิค้า 

ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี(Zoning)และความต้องการตลาด โดย

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดย

สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง 

รวมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญท่ีเป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน่าร่องจังหวัดสกลนคร 

มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการ

ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูล พื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโค

เนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรนิทร์ ชัยภูม ิบุรีรัมย์และอุบลราชธาน ีและโคนม 

ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธ์ุ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณ ภาพ

อาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีสำคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้าง

เศรษฐกิจบนฐานของการวจิัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ีใช้ทรัพยากรฐานชวีภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) 

รวมถึงวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร 

สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม 

โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนครเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบ

ครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตให้ได้มาตรฐาน GMPพัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และส่งออกส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง 

ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ 

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพชืมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจาก

จุลินทรีย์ เป็นต้น รวมท้ังสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชนจากการน่าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใชภ้ายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค 

ในพื้นท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ  ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อ

การส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพื้นท่ีรวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านกฎ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมการพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ำโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูม ินครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า 

พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้

ความสามารถท้ังการออกแบบ และการจัดการเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
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วสิาหกิจชุมชนและวสิาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและ

เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่อาศัยของผู้

มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัยของประชาชน และ

รักษาความสมดุลของระบบนเิวศ 

8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นท่ีต้นน้ำในพื้นท่ี

จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนด และท่าเคร่ืองหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่า

นอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่าและปูองกันการบุกรุก  

เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าต้นนำ้และปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พืน้ท่ีชุ่มนำ้ 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการ

พัฒนาภาค โดยใชป้ระโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวจิัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้างความเชื่อมโยง

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท่าวิจัยตลาด การทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ และโรงงานน่าร่องเพื่อให้สามารถแปลงงานวจิัยไปสู่การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม

หรือเทศกาลประจ่าถิ่นในแต่ละเดอืนในพืน้ท่ีต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ 

ต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสาร

ความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเร่ือง(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติ

ธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใตใ้นพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสมีา บุรีรัมย์ สุรินทร์  

ศรีสะเกษ และอุบลราชธาน ีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีมา

สร้างเส้นทางท่องเท่ียวเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอสีานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักและค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและ

บริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้

ยาก พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมอือาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท่าแผนท่ีท่องเที่ยวให้

ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี พัฒนาระบบโลจิสตกิส์ ขนถ่ายนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเท่ียว ดูแลความปลอดภัย

และสุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 

อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน

ชา้ง เลย – อุดรธานี - หนองบัวล่าภู -หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับ

กระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิ การ
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ท่องเท่ียว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวติลุ่มแม่นำ้โขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ

คาราวาน (Cycling/CaravanTours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่ง

ท่องเท่ียว  พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้  

เนน้พัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี เพิ่มขึ้น 

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัตศิาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี หนองบัวลำภูและ

ชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัด

นิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกร่ืนรมย์เสมอ (play and learn) ท้ังภาษาไทยและ

ต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของท่ี

ระลึก ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครัง้ 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสมีา โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจาก การกีฬาและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิธุรกิจการ

แข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขนั อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม รา้นอาหาร การเดินทาง

และขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชพีทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในดา้นเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์

การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัด

มหกรรมกีฬานานาชาต ิรวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว 

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวท่ีคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเท่ียว

คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้ม

ค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากขึ้น เพื่ อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมท้ังให้ความรู้

นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวธีิ 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และพัฒนา

เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยง

กิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน  

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว  

จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก ร้านอาหาร 

ท่ีพักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มใน

แหล่งท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพืน้ที่ เศรษฐกจิหลักภาคกลางและพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกจิใหม่ๆของภาค 

แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 

– ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) 
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2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ  การพัฒนารถไฟสายใหม่ 

(บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธาน ีบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 

และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ

ศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่าง

ภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมท้ัง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงให้เชื่อมโยงระหว่างเมือง

และระบบขนส่งอ่ืน 

4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมศีักยภาพท่ีสำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่นและบริเวณเมอืงชายแดน

ท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนมเมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดย

สนับสนุนให้มีการจัดท่าโครงการนำร่องท่ีใช้แนวทาง การจัดรูปท่ีดินการวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด

พลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายใน

และระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) 

เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหนา้ที่ให้เพยีงพอ พัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการคา้ชายแดนท่ีมีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมติรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕  

(บึงกาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก 

ประหยัดเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นท่ี นำร่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน

การลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนพร้อมท้ังเร่งรัดการดำเนินงาน

โครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพเิศษ นครพนม หนองคาย ให้มคีวามพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ 

CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเพิ่มศักยภาพการคา้ชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานขอ้มูล ด้านการคา้ การลงทุน 

1) โครงการศูนย์บริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการคา้การลงทุน ณ จุดผา่นแดน 

กลยุทธ์ 1.2 : เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 

2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มี

ประสิทธิภาพ 

3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 

4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 

5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
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6) โครงการเพิ่มศักยภาพการคา้ชายแดน 

7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การยกระดบัการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร 

1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟืน้ฟูลุ่มน้ำอย่างเป็น

ระบบ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานดา้นการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้ว 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส่าปะหลัง 

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

6) โครงการตดิตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการพัฒนาอาชพีการเลีย้งโคเนือ้คุณภาพ 

2) โครงการเลีย้งกระบอือย่างย่ังยนื เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชพีดา้นการประมง 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 

2) โครงการศกึษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 

3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครอืข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการตลาด 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ขอ้มูล และระบบฐานขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว 

2) โครงการจัดทำปา้ยประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศ 

1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ทัง้ในและต่างประเทศ 

2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพื่อให้เป็นพืน้ท่ีรับนำ้และเป็นหนองน้ำสาธารณะ และการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
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1) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียว ทัง้ระบบเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเท่ียว จังหวัดอุดรธานี 

3) โครงการยกระดับคุณภาพผูป้ระกอบการสถานบริการ เช่น รา้นอาหาร ที่พักโรงแรม ฯลฯ 

4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP) 

 5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเท่ียว 

1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจสิตกิ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทศัน์จังหวัดอดุรธานี “เมอืงน่าอยู่ ศูนย์กลางการคา้การลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มนา้โขง” 

พันธกจิ : 1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดบัมาตรฐาน 

สถานประกอบและแรงงานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันการคา้ การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง 

2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรท่ีสำคัญและยกระดับมาตรฐานการท่าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

3. ยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการพัฒนาทุน

มนุษย์และการลดความเลื่อมล้ำโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใชรั้ตลักษณ์และศักยภาพดา้นท่ีต้ังเพื่อสร้างความเป็นเมอืง

ศูนย์กลางไมซ์และการท่องเท่ียวของอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง 

5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการนำ้ การจัดการขยะ/นำ้เสียเพื่อการใช้

ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 

6. เสริมสร้างสังคมท่ีม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท่างานกันทกุภาคส่วน 

ตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวม : เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เตบิโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม 

ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มให้น่าอยู่ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจังหวดั 

ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ยอ้นหลงัต่อปี 

ค่าเปา้หมาย : ร้อยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธท์ี่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าการคา้งการลงทุน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1 จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

2. จำนวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

3. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมดา้นค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพื้นท่ี 
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4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนิคา้และบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แกก่ลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี 4.0 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ่านวยความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลางการคา้ การลงทุน และการบริการ 

4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได ้

กลยุทธท์ี่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย   

                 และเกษตรอนิทรีย์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการได้มกีารนอ้มนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปใชใ้นการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร (ร้อยละ 80) 

2. จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดนิและนำ้ (15,750 ไร่) 

3. จำนวนแปลงฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์ (ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 

5. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 

(1) มูลค่าเกษตรเพิ่มขึ้น 5% 

(2) รายได้ของเกษตรกนเพิ่มขึ้น 10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การท่าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธท์ี่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง 

                 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมคีวามเข้มแข็งดา้นร่างกายและจิตใจ มขีีดความสามารถดา้นการแข่งขันและมีคุณภาพชวีติท่ี

ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของดัชนมีวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 

4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชพี 

5. ร้อยละของจำนวนแรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 

6. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส ฯลฯ ท่ีไดรั้บการยกระดับคุณภาพชีวิต 

7. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 

8. ค่า Gini Index ลดลง 

9. จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม 

10. ค่าคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นด้านคณุภาพการบริหารจัดการด้านสังคม คุณภาพชวีติของจงัหวัด 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพด ี

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชวีติคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 

3. ลดความเลื่อมล้ำดว้ยสังคมคนอุดรธานีดว้ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธท์ี่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว โดยใชอ้ัตลักษณ์และศักยภาพด้านท่ีต้ังเพื่อ 

                 สร้างความเป็นเมอืงศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประมาณ และมูลคา่ด้านการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพืน้ฐานของการบริหารจัดการอย่าง

เป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ ์

2. จำนวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผูผ้ลตสิินค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียวท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐาน 

3. จำนวนบุคลากรท่ีผา่นการอบรมความรู้ดา้นอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเท่ียว 

4. ร้อยละของความพงึพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว/ท่ีพักและสถานท่ีจัดงาน 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเนน้ศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ์ 

2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมการกีฬา 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเท่ียว 

กลยุทธท์ี่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนื 

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดลอ้มท่ีดใีหก้บัประชาชน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1. จำนวนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ียังคงสภาพเดิมไม่นอ้ยกว่า 719,357 ไร่ 

2. จำนวนของแหล่งนำ้ทีไ่ด้รับการฟื้นฟู 

3. ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของขยะที่ถูกน่ากลับไปใชป้ระโยชน ์

4. ปริมาณขยะ/ นำ้เสียท่ีได้รับการจัดการอย่างถกูต้องเพิ่มขึ้น 

5. จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของเครอืข่ายท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการด่าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา : 1. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 

2. พัฒนาแหล่งนำ้ และน่าไปใชป้ระโยชน์อย่างสูงสุด 

3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดลอ้มและการน่ากลับมาใชป้ระโยชน์ 

4. พัฒนาระบบเครอืข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธท์ี่ 6 : การสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มคีวามสงบเรียบร้อย และประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแกนน่าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จำนวนผูค้้าท่ีถูกจับกุมดำเนนิคด ี

3. จำนวนท่ีลดลงของผู้เสพ/ ผูต้ดิ 

4. จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานท่ีบริการท่ีปฏบัิตติามระเบียบกฎหมาย 

5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 

6. ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนครัง้ของสาธารณภัยและจำนวนผู้เสียชวีติจากสาธารณภัยและอุบัตเิหตุ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข 

2. ปูองกันปัญหาและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
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3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 

ค่านิยม UDON TEAM 

U : UNITY   : เอกภาพ 

D : DEVELOPMENT  : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

O : OPENMIND  : เปิดใจให้บริการ 

N : NETWORK   : สานเครอืข่ายการมสี่วนร่วมของประชาชน 

T : TRANPARENCY  : มคีวามโปร่งใส  

E : EXCELLENCE  : เนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

A : ACCOUNTABILITY  : มคีวามรับผิดชอบ 

M : MORALITY   : มศีลีธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัอุดรธานี 

1) วิสัยทัศน์ : “เมอืงน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก” 

2) ยุทธศาสตรพ์ัฒนา 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมการลงทุนและพานชิยกรรม 

    1. ทำให้เป็นศูนย์กลางการคา้การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอนิทรีย์ในกลุ่มอินโดจีน 

    2. ทำให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสนิค้าการเกษตร/เกษตรอนิทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม

และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 

    3. ทำให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนกลางในการ

ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    1. ท่าให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณ ี 

โดยเชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมอืง/ภูมิภาค/ประเทศ 

    2. ท่าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

(3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษาและการกฬีา 

    1. ท่าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการด่ารงชวีติและยกระดับการเรียนรู้สู่

ระดับสากล 

    2. ท่าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี ได้รับโอกาสทางการศกึษาเพิ่มมากขึน้ 

    3. ท่าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

    4. ท่าให้ประชาชนมสีุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดแีละมใีจรักในการออกกำลังกายรวมถึงการ 

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ท่ีสนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 

    5. ท่าให้เกิดการพัฒนาศกัยภาพของประชาชนผู้สนใจและมคีวามสามารถสูก่ารกีฬาระดับสากล 
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(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

    1. ท่าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นท่ีเชื่อมกับเส้นทางหลัก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

บ้านเมอืงให้น่าอยู่ 

    2. ท่าให้เกิดแหล่งนำ้ด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มรีะบบการบริหารจัดการนำ้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ

หน่วยงานภาคี ภาครฐั ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 

    1. ท่าให้ประชาชนมคีุณภาพชวีติท่ีด ีมีคุณธรรมมจีิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 

    2. ท่าให้มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการด่ารงชวีติแก่ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

(6) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ 

    1. ท่าให้บุคลากรในองค์กรมศีักยภาพท่ีสอดคล้องต่อภารกิจและเกดิการท่างานที่มปีระสิทธิภาพ 

    2. ท่าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ /ท้องถิ่น/ภาคเอกชน/ประชาชน 

    3. เพื่อสร้างเครอืข่ายการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัอุดรธานี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 

“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมคีุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จงัหวัดอุดรธานีเป็นเมอืงน่าอยู่ 

เป็นศูนย์กลางการคา้การลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขงอย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 

1. การจัดท่าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3. การพาณิชย์ และสง่เสริมการลงทุน 

4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว และกีฬา 

5. การจัดการศกึษา 

6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชราและผู้ดอ้ยโอกาส 

7. การส่งเสริมการมสี่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

9. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

11. การส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

12. การกำจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิูล และมลพิษต่างๆ 

13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แขง่ขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0 

3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิง่อำนวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลางการคา้บริการ 
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4.) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได ้

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ขยายผลองค์ความรูก้ารทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การยกระดับคุณภาพชวีิตเพื่อสรา้งความเข้มแข็งใหส้ังคม 

มคีวามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 

3.) ลดความเลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานีดว้ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

กฬีา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ต้ังเพื่อสรา้งความเป็นเมอืงศนูย์กลางของอนภุาคลุ่มน้ำโขง 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเนน้ศักยภาพท่ีมีเอกลักษณ์ 

2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 

3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 

4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์  

การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ปกปอ้ง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.) พัฒนาแหล่งนำ้และนำไปใชป้ระโยชน์อย่างสูงสุด 

3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดลอ้มและการนำกลับมาใชป้ระโยชน์ 

4.) พัฒนาระบบเครอืข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่6 การเสริมสรา้งความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 

3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 
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3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่7 ด้านบริหารจัดการแบบบรูณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลกับริหารบ้านเมอืงท่ีดี 

2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับชอ้นของพืน้ท่ีในการดำเนนิงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน 

ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคกโดยมีเป้าหมายสำคัญท่ีนำทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุกภาคส่วนท้ัง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

1. ความมั่นคง 

2. ความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 

1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยนื 

4. การเตบิโตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจรติ ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสตกิส ์

8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาคเมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1. บริหารจัดการนำ้ให้เพยีงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีติผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
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3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแกปั้ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาการท่องเท่ียวเชงิบูรณาการ 

5. ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียบ

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

6. พัฒนาความร่วมมอืและใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

2. ยกระดับการท่องเท่ียวเชงิอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี 

ของอนุภูมภิาคลุ่มแม่นำ้โขง 

3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธาน ี

1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยท่ีีทันสมัยและเป็น

สากล 

2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรม 

4. การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนื 

6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัอุดรธานี 

1. ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการศกึษาและการกีฬา 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

6. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขดีความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มนำ้โขง 

2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอ้ัตลกัษณ์และศักยภาพ

ด้านท่ีต้ังเพื่อสร้างความเป็นเมอืงศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มนำ้โขง 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช ้ประโยชน์อย่างย่ังยนื 

6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบา้นโคก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข  และสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และแหลง่นำ้เพ่ือการเกษตร 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 

กรอบการประสานโครงการพฒันาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุดรธานี 

กรอบการประสานโครงการพัฒนาท่ีมาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการ

พัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือดำเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ือง กำหนดอำนาจ และหน้าท่ีในการด่าเนิน

การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 

1. อำนาจหนา้ที่ของส่วนราชการหรืออำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถงึ การดำเนนิการตาม

อำนาจหนา้ที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 

2. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัง้แต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ทำความตก

ลงกันไว ้หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ 2 แห่งขึน้ไปจะต้องดำเนนิการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาใน

ภาพรวมของจังหวัด 

3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพฒันา หมายถงึ โครงการพัฒนาท่ีมีขนาดของ

โครงการใหญ่ ใชง้บประมาณจำนวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่สามารถดำเนนิไดโ้ดยโครงการดังกล่าวอาจ

ส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดกไ็ด ้

4. ความซับซ้อนของโครงการท่ีตอ้งการความชำนาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ตอ้งใชเ้ทคนิคในการ

ดำเนนิการตามโครงการค่อนขา้งสูง หรอืเป็นโครงการพัฒนาที่ตอ้งใชผู้้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแลหรือเป็นท่ี

ปรึกษาในการดำเนนิโครงการถงึจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

5. โครงการท่ีกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการพัฒนาท่ี

ดำเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรืออาจส่งผลกระทบ

ต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกวา้งเกินพื้นท่ีความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดในวง

กว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิด

จากการกระท่าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัด

ไมท้ำลายป่าหรอืภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 



 
 

46 
 

7. องค์ประกอบอ่ืนๆของสภาพพืน้ท่ีตามความจำเป็น หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศภูมอิากาศ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพท่ีส่งผลใหก้ารดำเนนิโครงการพัฒนาตอ้งปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความ

จำเป็น 

2.  ยุทธศาสตร์ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

     2.1  วิสัยทัศน์   

“ ท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมด ี คนมคีุณภาพ  บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม ”  

     2.2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตำบลบา้นโคก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสงัคมสงเคราะห ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายไดแ้ละการมงีานทำ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบสาธารณปูโภค 

 เป้าประสงค์   

 1. ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมมีาตรฐาน 

  2. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 กลยุทธ์การพัฒนา 

 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึน้  

โดยเนน้การมีมาตรฐาน  ดังนี ้

 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  ร่องระบายน้ำ  และจัดหาแหล่งน้ำการเกษตร 

 2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟา้สาธารณะให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

 3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปาให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

 4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า /โทรศัพท์และโครงสร้างทางการเกษตร 

 ตัวชี้วัด 

 1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายนำ้ 

 2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟา้สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 

 3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

 4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์

 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข  และสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ 

  เป้าประสงค์   

 1. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานชุมชนให้ผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน  

 2. ประชาชนมคีวามรู้ในการป้องกันตนเองให้พน้จากโรคระบาด   

 3. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   

 4. ส่งเสริมตัวแทนสุขภาพ / ประชาคมสุขภาพในชุมชนมขีวัญและกำลังใจ  มีศักยภาพในการปฏบัิตงิานท่ีได้รับ

มอบหมาย   

 5. การจัดสวัสดกิารสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างครบถ้วน  ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน 

 2.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค์กรชุมชนในงานดา้นสาธารณสุขภาพอนามัย 

 3.  การป้องกันควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 4.  การส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดสี่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค 

 5.  การจัดสวัสดกิารสังคมสงเคราะห์ควบคู่กับสังคมท่ีเอื้อเฟื้อและอบอุ่น 

ตัวชี้วัด 

 1.  ประชาชนมคีวามรู้ในการป้องกันตนเองจากโรครา้ยต่าง ๆ ในภาวการณ์ปัจจุบัน 

 2.  มเีครอืข่ายสุขภาพชุมชนท่ีเข้มแข็งและปฏบัิตหินา้ที่ด้านสุขภาพท่ีทันต่อสถานการ 

 3.  ประชาชนมโีอกาสออกกำลังกายมากขึ้นและเจ็บป่วยนอ้ยลง 

4.  สุขาภบิาลชุมชนท่ีดขีึน้ อัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชนท่ีน้อยลง 

 5.  ผู้ดอ้ยโอกาสในสังคมได้รับการส่งเสริมและสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

 จุดยนืทางยทุธศาสตร ์

 เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและพัฒนาระบบสวัสดิการ/สงเคราะห์ประชาชน

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 เป้าประสงค์   

 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมอืง  ในระบอบประชาธิปไตย ภายใตรั้ฐธรรมนูญ   

   2. ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน   

 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสุจริตในขอบข่ายของกฎหมายควบคู่ไปกับสังคมท่ีสมานฉันท์  กับระบบการ

ปกครองแบบมสี่วนร่วม  เพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยการจัดระเบียบชุมชนเพื่อความสงบเรียบร้อย  

 4. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินตามศักยภาพของคนในชุมชน 

กลยุทธ์การพัฒนา 

1.  การพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมายและวถิีแห่งการเลอืกตัง้ทุกระดับ 

2.  ส่งเสริมการปกครอง  โดยเนน้กระบวนการการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 3.  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถของประชาชน – บุคคลทางการปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญและ

กำลังใจ ในการปฏบัิตหินา้ที่ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน/ความสงบเรียบร้อยชุมชน 
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 4.  การจัดหาวัสดุ /อุปกรณ์  และเคร่ืองมอืในการปฏบัิตหินา้ที่ตามความเหมาะสม 

 5.  สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัตภิัย 

 6.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ตัวชี้วัด 

 1.  การเลอืกตัง้ทุกระดับเป็นไปอย่างสุจริตและมีความขัดแยง้ทางสังคมนอ้ยลง 

 2.  การปกครองท่ีสมานฉันท์มสี่วนร่วมคดิ  ร่วมตัดสนิใจกิจกรรมทางสังคมจากคนในชุมชนท่ีมากขึ้น 

 3.  อาสาสมัครทุกองค์กรมีประชาชนเข้าร่วมดว้ยความยนิยอมพร้อมใจมากขึ้น  มศีักยภาพในการปฏบัิตหินา้ที่ 

4.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที  

 จุดยนืทางยทุธศาสตร ์

เพิ่มศักยภาพประชาชนในการมสี่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการเลอืกตัง้และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด                   

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์  

 1. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้ของวัฒนธรรมความเชื่อ อันเป็นวิถีท่ีดีงาม

ถูกต้องไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมภายใต้หลักแห่งศาสนาให้ประชาชนได้นำหลักการแห่งความเชื่อถอืท่ีถูกต้อง  

  2. ส่งเสริมความรู้ภูมปัิญญามาปรับใชก้ับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

 3. นักเรียน / เยาวชนมโีอกาสได้เรียนรู้กับการถ่ายทอดทักษะชีวิต  ควบคู่ไปกับการเรียนวชิาการ  

 4. ส่งเสริมประชาชนมรีายได้จากภูมปัิญญาพืน้บ้าน ตามศักยภาพและความสามารถของตน 

กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการศกึษาแสวงหาความเชื่อท่ีถูกต้องและ    เหมาะสมมา

ดำเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยง 

 2.  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พธีิ  เพื่อความสามัคคีในชุมชน 

 3.  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสถ่ายทอดภูมปัิญญา 

 4.  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพื่อนักศึกษา /เยาวชนมีทักษะการดำเนินชีวิต พึ่งพา

ตนเองได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 

 5.  สนับสนุนการบูรณะสถาน  และสถานท่ีประกอบกจิกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

 6.  กำหนดเทศกาลวันสำคัญประจำป ี เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบล 

 ตัวชี้วัด 

 1.  ชุมชนมกีารจัดกิจกรรมทางประเพณี – วัฒนธรรมท่ีดงีามและเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 2.  เยาวชนได้รับการเรียนรู้ภูมปัิญญามทัีกษะในการดำเนินชีวติควบคู่ไปกับการมีความรู้ในหลักวิชาการ  คุณธรรม  

จรยิธรรมท่ีด ี

3.  ประชาชนมคีุณธรรมมหีลักการในการดำเนนิชีวิตอย่างถูกตอ้งตามหลักของศาสนา 

 4.  ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง

และสามารถนำความรู้แห่งภูมิปัญญานั้นส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างรายได้ตนเอง 

 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 ส่งเสริมการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน ประชาชนได้สืบทอดเป็นแหล่ง

ความรู้ภูมปัิญญา 
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 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์   

1. พัฒนาและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มให้ชุมชนน่าอยู่  ปราศจากสิ่งท่ีไม่พงึประสงค์หรอืรบกวนการอยู่ตามปกติสุข  

3. ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ลดความขัดแยง้ในชุมชน 

กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนำ้และสิ่งแวดล้อม 

 2.  จัดหาแหล่งอาหารคืนความสมดุลให้แหล่งนำ้และผืนป่า  และคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 3.  การบริหารจัดการ  การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและการระบายของเสียในชุมชน 

 ตัวชี้วัด 

 1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. จำนวนแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ขึน้ตามธรรมชาติ 

 3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเน่าเหม็นในชุมชนลดลง 

 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติและพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวในตำบล 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ อาชีพ รายได้และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

 เป้าประสงค์   

 1. ส่งเสริมหลักแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีด ี

 2. ผลผลิตทางการเกษตรและกระบวนการแปรรูปท่ีมีคุณภาพ 

 3. การขยายแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะเพื่อใชส้ำหรับการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  

 4. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีย่ังยนื 

 5. ประชาชนมรีายได้ และมีอาชพีเสริมจากอาชพีหลัก 

 6. จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจในชุมชน 

 กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอนิทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร                            

 2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 

 3.  สร้างความตระหนักในการผลิต  ไปพร้อมกับการใช้และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ /สิ่งแวดลอ้ม 

 4.  สรา้งโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก  ตามศักยภาพของพืน้ท่ีมีอยู่ 

 5.  ส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่ม  องค์กรเครอืข่าย  สหกรณ์  กลุ่มวสิาหกิจของชุมชน 

 ตัวชี้วัด 

 1.  จำนวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิต  และจำนวนผลผลิตทางเกษตรอนิทรีย์ 

 2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชพีท่ีมีทักษะในการประกอบอาชพี 

 3.  จำนวนตลาดและสถานประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 
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 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้เป็นสินค้าจำหน่ายในระดับจังหวัด/ประเทศ และพัฒนากลุ่มอาชพีต่างๆใน

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยนื 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  กฬีาและนันทนาการ 

 เป้าประสงค์  

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  โดยเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง  

 2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬา  เพื่อสุขภาพและสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน 

 3. ส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการดำเนนิชีวิตท่ีมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ 

 2.  การพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้  ตามศักยภาพของชุมชน 

 3.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้เป็นธนาคารภูมิความรู้ทุกแขนงและการพัฒนาองค์

ความรู้ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 

 4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  วัสดุ/อุปกรณ์ และสถานที่เล่นกีฬาที่เหมาะสม 

 5.  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพื่อความสมานท์ฉันท์ในชุมชน 

 ตัวชี้วัด 

 1.  เด็กก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสเขา้เตรียมความพร้อมในสถานที่  ท่ีอบอุ่น  น่าอยู่ 

 2.  เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปพร้อมการมีคุณธรรม  จรยิธรรมท่ีดี 

 3.  ประชาชนมโีอกาสการเรียนรู้ทักษะการดำเนนิชีวิตอย่างถูกตอ้ง  และเหมาะสม 

 4.  มีบุคลากรทางการศกึษาครบถ้วน  มขีวัญ – กำลังใจ  และมีความพร้อมในการให้ความรู้ 

 5.  ชุมชนมกีิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแก่สถานการณ์ 

 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็น

หมู่บ้านกีฬาปลอดยาเสพติด 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 เป้าประสงค์   

 1. การพัฒนาระบบการทำงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  การบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภาทอ้งถิ่น  การบริการประชาชน  โดยสนับสนุนการมสี่วนร่วมขององค์กรชุมชน (Public  Function)   

 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  ให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและอำนวยความสะดวกด้วยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี

ทันสมัย    

 3. พัฒนาศักยภาพขององค์กร  ภายใตแ้นวทางการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดแีละหลักธรรมมาภบิาล 

 กลยุทธ์การพัฒนา 

๑.  การส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน 
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๒.  การประสานการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีโดยการบูรณาการแผนงาน งบประมาณและบุคลากรให้

สอดคล้องเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ 

๓.  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มีความรู้ความเข้ าใจ

และมีขดีความสามารถในการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 

๔.  พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประสานการดำเนนิงาน 

๕.  พัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน/ประชาชนในพื้นท่ี 

๖.  การจัดบริการสาธารณะของ  อปท.  ให้ได้ตามมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 

 ตัวชี้วัด 

 1.  จำนวนคณะกรรมการท่ี  อปท.  จัดตัง้เพื่อกระบวนการให้มสี่วนร่วม (Public Function)  

2.  ปริมาณงานท่ีองค์กรหรือคณะกรรมการท่ี  อปท.  จัดตั้งได้ดำเนินการเสนอความเห็นในการบริหารงานต่อผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

3.  ปริมาณผู้มาขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารจาก อปท. /และปริมาณข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องครบถ้วน 

4.  จำนวนบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  ศกึษา - ดูงาน  เพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ 

5.  ปริมาณผู้ใชบ้ริการอาคาร/สถานท่ี ท่ีเทศบาลจัดไวบ้ริการ 

 6.  ผลการดำเนินงานตามบทบาท/หน้าท่ีของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย

กำหนด 

7.  ปริมาณข้อร้องเรียนท่ี อปท.สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนรับทราบและเป็นท่ีพึง

พอใจของทุกฝ่ายได้ 

 8.  การบริหารโครงการท่ีได้รับถ่ายโอนภารกิจเป็นท่ีพึงพอใจมากกว่าหน่วยงานเดิมได้ดำเนินการ 

9.  ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน 

 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ต 

ได้สะดวกและรวดเร็ว



 
 

52 
 

  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา             การพัฒนาศักยภาพ        ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          ด้านการท่องเที่ยว              ด้านสังคม                 ด้านการพัฒนาเกษตร               ด้านความมั่นคง 
จังหวัดอุดรธานี                      การค้าการลงทุน               และสิ่งแวดล้อม                                                 และคุณภาพชีวิต        อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย          ความปลอดภัย          
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา              พัฒนาศักยภาพ            ด้านทรัพยากรธรรมชาติ               ด้านการท่องเที่ยว              ด้านเกษตร         ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ                ด้านความมั่นคง         
ของ อปท.ในเขต                        การลงทุน                  และสิ่งแวดล้อม                                                                                สร้างความเข็มแข็งใหชุ้มชน               ความปลอดภัย 
จังหวัดอุดรธานี                                                                                                            
                                                                             
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน               ด้านทรัพยากรธรรมชาติ              ด้านศาสนาประเพณี                    ด้านเศรษฐกิจ รายได ้  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.                                   และสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น                     และการมีงานทำ                     ด้านสาธารณะสุข 
                                                                                           สังคมสงเคราะห ์
                                      ก่อสร้างและปรับปรุง    สร้างจิตสำนึก        ส่งเสริมการจัดงาน  ส่งเสริมศักยภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา              บำรุงถนน ร่องระบายน้ำ            ตระหนักในการจัดการ    ทางด้านรัฐพิธี ราษฎร์พิธี       ในการเพิ่มผลผลิตทางการ 
              จัดหาแหล่งน้ำการเกษตร     ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม   เพื่อความสามัคคีในชุมชน         เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป  การพัฒนางานสาธารณสุข   
                      สินค้าทางการเกษตร                ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้         
     ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า             จัดหาแหล่งอาหาร    ส่งเสริมและสร้างโอกาส     ในการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน 
     ไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึง        คืนความสมดุลให้แหล่งน้ำ       ถ่ายทอดภูมิปัญญา      เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพ 
          ทุกครัวเรือน           และผืนป่า คืนคุณภาพ           ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของชุมชน   
              ความอุดมสมบูรณ์ของดิน    สนับสนุนการบูรณะสถาน       องค์กรชุมชนในงานด้าน 
       ก่อสร้างและขยายเขต     และสถานท่ีประกอบกิจกรรม      สร้างความตระหนักในการผลิต   สาธารณสุขภาพอนามัย 
         การบริการประปา  การบริหารจัดการ              ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว       ไปพร้อมกับการใช้และการรักษา 
       ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน                การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย              ทรัพยากรทางธรรมชาติ  การป้องกันควบคุมโรคระบาด 
            และการระบายของเสียในชุมชน       และสิ่งแวดล้อม           ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
        บริการสาธารณะ                 กำหนดเทศกาลวันสำคัญประจำปี   
                 ท่ีประชาชนพึงได้รับ                            เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบล            สร้างโอกาสในการจำหน่าย           ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
          อย่างถ้วนหน้า                   ผลผลิตสู่ตลาดภายนอก   เพื่อสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 
               โทรศัพท์และโครงสร้าง                ตามศักยภาพของพื้นท่ีมีอยู่ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค 
                                                        ทางการเกษตร 
                                   ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม               การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านโคก 
 เทศบาลตำบลบ้านโคกได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดย

ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 

 1.  จุดแข็ง  (S : Strensth)   

  -   ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลที่ชัดเจนภายใต้กรอบของกฎหมายของการกระจาย

อำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  มีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ 

  -  มีศูนย์สาธิตทางการเกษตรในตำบล เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการทำการเกษตร 

  -  มีกลุ่มอาชีพตามโครงการพระราชดำริ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 

  -  มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว  มันสำปะหลัง  ยางพารา  อ้อย  กล้วยหอมทองและพืชผักสวนครัว 

จำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน 

  -  มีจุดบริการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  มันสำปะหลัง อ้อย  

  -  มีสำนักงาน/โรงงานผลิตกล้วยหอมทองส่งขาย 7-Eleven โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลกูกล้วยหอมทอง

ตำบลบ้านโคกและมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองระดับภาค/ประเทศมาศึกษาดูงาน 

  -  มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพเพ่ือจำหน่าย เช่น ผ้าห่มทอมือ เครื่องจักสาน หมวกกกและเสื่อกก 

  -  มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก มีถนนเชื่อมระหว่างตำบล-อำเภอ-จังหวัด และรถโดยสารประจำ

ทางสายสร้างคอม-กรุงเทพฯ ที่มีการคมนาคมทุกวัน  

  -  มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนที่มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และเป็น

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนให้มีความสามัคคีและมีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน  

  -  ผู้นำชุมชน/ประชาคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ทต. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

  -   มีวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล 

      -   มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 

และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ทีม่ีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

      -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง

รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และบริการหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน (1669) ในพ้ืนที่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  -  มีระบบการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ  

 2.  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
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  -  เส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกในการคมนาคม 

  -  ขาดการวางแผนในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ 

  -  ปัญหาการว่างงานหรืออาชีพเสริมหลังการทำนาของประชาชน 

  -  ขาดการวางแผนด้านการตลาดที่ดี เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 

  -  ปัญหายาเสพติดระบาดในพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชน  เช่น ยาบ้า  กัญชา  กาว 

  -  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทุนของตนเอง 

  -  พ้ืนที่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

  -  งบประมาณในการพัฒนาเพ่ือให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านของการพัฒนายังไม่เพียงพอ 

 3.  โอกาส  (O :  Opportunity) 

  -   กฎหมายการกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นของตนเอง  

  -   แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากข้ึน ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  -  การโทรคมนาคมและการคมนาคมขนส่ง สะดวกและการติดต่อสื่อสาร (Internet) ส่งผลดีต่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน 

 4.  ข้อจำกัด  (T : Threat) 

  -  ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ  ภาคการเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

เช่น  น้ำท่วม และภัยแล้ง 

  -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  เช่น  ข้าว  และสินค้าทางการเกษตรอ่ืนๆ 

  -  ประชาชนไม่มีที่ดินทำกินและขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก 

  -  การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร เช่น  การขยายเขตไฟฟ้าใน

พ้ืนที่ทางการเกษตร 
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       ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคก  พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20   ความม่ันคง            การพัฒนาคน           ด้านคุณภาพชีวิต              พัฒนาระบบการบริหาร  

                                  เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม             จัดการภาครัฐ 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ     ด้านความม่ันคง         ด้านสังคม         ด้านเศรษฐกิจ          ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         ด้านการบริหารจัดการ 
    ฉบับท่ี  12              และสิ่งแวดล้อม              ภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 
 
    ยุทธศาสตร์                       การพัฒนาศักยภาพ                    การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน                   ยกระดับการค้า 
    กลุ่มจังหวัด                    การท่องเท่ียวเชิงเกษตร                                                                    การผลิตสินค้าทางการเกษตร  
 
 
ยุทธศาสตร์        ด้านการท่องเท่ียว         ด้านเศรษฐกิจ         ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต        ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         ด้านการเกษตร 
จังหวัด                            และสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา        ด้านการท่องเท่ียว   การส่งเสริมศิลปะ          ด้านการค้าการลงทุน        ด้านการศึกษาและ             ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          
ของ อปท.ใน        วัฒนธรรมและขนบ       เสริมสร้างความเข้มแข็ง                และสิ่งแวดล้อม 
เขตจังหวัด                    ธรรมเนียมประเพณี      ของสังคมและคุณภาพชีวิต 
                                             ท่ีดีของประชาชน 
 
 
ยุทธศาสตร์         ด้านศาสนาประเพณี      ด้านโครงสร้าง       ด้านเศรษฐกิจรายได้     ด้านสาธารณะสุข       ด้านการศึกษา     ด้านทรัพยากร     
การพัฒนา             และวัฒนธรรม      พื้นฐาน             และการมีงานทำ        สังคมสงเคราะห์                                 ธรรมชาติ/ 
อปท.                             สิ่งแวดล้อม 
 
       - ส่งเสริมความรู้        - ก่อสร้างและ        - ส่งเสริมแนวคิด         - พัฒนาระบบ            - เด็ก เยาวชนมี      - พัฒนาและ 
        ด้านภูมิปัญญา        ซ่อมบำรุงโครง         เศรษฐกิจพอเพียง       สาธารณสุขมูลฐาน      คุณธรรมจริยธรรม   ฟื้นฟูทรัพยากร 
       - สืบสานประเพณี      สร้างพื้นฐาน          - ขยายแหล่งกักเก็บ     - ประชาชนมีความรู้    - พัฒนาบุคลากร     ธรรมชาติ 
       อันดีงาม               ให้มีความสะดวก       น้ำสาธารณะ              ในการป้องกันโรค        ทางการศึกษา       คืนความอุดม 
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       - ส่งเสริมรายได้        และมีมาตรฐาน       - ประชาชนมีรายได้      ระบาบด                   - พัฒนาอาคาร     สมบูรณ์ของ 
       ด้านภูมิปัญญา        - พัฒนาระบบ          เสริม           - ส่งเสริมการออก       สถานท่ีและแหล่ง    แหล่งอาหาร 
         คมนาคมขนส่ง         - จัดต้ังกลุ่มอาชีพ       กำลังกาย                 เรียนรู้ชุมชน           - จัดการสิ่งแวด 
         ให้สะดวกรวดเร็ว      - จัดหาตลาดรองรับ     - จัดสวัสดิการ            - พัฒนาการกีฬา    ให้ชุมชนน่าอยู่ 
         ปลอดภัย                ผลผลิตเกษตร           สงเคราะห์อย่าง          วัสดุ/อุปกรณ์ 
                 ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
แผนงาน      ศาสนา วัฒนธรรม                                   งานสร้างความ                                                 
      และนันทนาการ       งานเคหะชุมชน        เข็มแข็งของชุมชน        งานสาธารณสุข           งานการศึกษา            งานเกษตร 
 
ผลผลิต/โครงการ       9                        32                        20                       5                          19                       8 
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  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map)    
 

    วิสัยทัศน์                                    “ ท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ” 
 
 
                         ด้านโครงสร้าง             ด้านสาธารณสุข                ด้านการเมือง                  ด้านศาสนา              ด้านทรัพยากร             ด้านเศรษฐกิจ               ด้านการศึกษา                 ด้านบริหารจัดการ 
          พื้นฐาน                 สังคมสงเคราะห์            การปกครองการรักษา             ประเพณี                  ธรรมชาติ                    รายได้                          กีฬา                          บ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์         ความสงบเรียบร้อย             และวัฒนธรรม          และสิ่งแวดล้อม           และการมีงานทำ             และนันทนาการ 

 
เป้าประสงค ์     1.ก่อสร้างและซ่อม      1. เพื่อพัฒนางาน      1.ส่งเสริมและพัฒนา       1.สืบสานประเพณี           1.พัฒนาและฟื้นฟ ู     1. ส่งเสริมหลักแนว   1.การพัฒนาด้านคุณธรรม     1.พัฒนาระการ 
  บำรุงโครงสร้างพื้นฐาน     สาธารณสุขมูลฐาน     ระบอบการเมือง          วัฒนธรรมอันดีงาม           ทรัพยากรธรรมชาติ     คิดเศรษฐกิจพอเพียง   จริยธรรมควบคู่ไปกับ         ทำงานให้ได้รับการ 
  ให้มีความสะดวก          ชุมชน                 ในระบอบประชาธิปไตย   โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้     คืนความอุดมสมบูรณ์   2.ผลผลิตทางการ       การศึกษาหาความรู้            รับรองมาตรฐาน 

 และมีมาตรฐาน      2.ประชาชนมีความรู้     ภายใต้รัฐธรรมนูญ         ของวัฒนธรรมความเชื่อ        ของแหล่งอาหาร          เกษตรและการ          2.การพัฒนาอาคาร             การบริหารจัดการ   
  2. พัฒนาระบบคมนาคม   ในการป้องกันตนเอง   2.ส่งเสริมกระบวนการ    อันเป็นวิถีท่ีดีงามถูกต้อง      2.จัดการสิ่งแวดล้อม    แปรรูปท่ีมีคุณภาพ      สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้        การเงิน การคลัง   
  ขนส่งให้มีความสะดวก    ให้พ้นจากโรคระบาด    มีส่วนร่วมของประชาชน   2.ส่งเสริมความรู้              ให้ชุมชนน่าอยู่         3.ขยายแหล่งกักเก็บ   ตามศักยภาพของชุมชน       การบริหารงานบุคคล 
  รวดเร็วและปลอดภัย      3.ส่งเสริมการออก     3.ส่งเสริมประชาธิปไตย   ภูมิปัญญามาปรับใช้กับชีวิต   3.ส่งเสริมความสะอาด  น้ำสาธารณะเพื่อใช้    3.การพัฒนาบุคลากรทาง     กจิการสภาท้องถิ่น   
          กำลังกายเพื่อสุขภาพ   ในขอบข่ายของกฎหมาย  ประจำวันได้อย่างเหมาะสม    ความเป็นระเบียบ       สำหรับเกษตรกรรม    การศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน    การบริการประชาชน   
           4.การจัดสวัสดิการ     ควบคู่ไปกับสังคม         3.นักเรียน/เยาวชนมีโอกาส   เรียบร้อย              แก้ไขปัญหาอุทกภัย    และการพัฒนาองค์ความรู้     โดยสนับสนุนการมีส่วน  
          สังคมสงเคราะห์       ท่ีสมานฉันท์              ได้เรียนรู้กับการถ่ายทอด       4.มีตลาดรองรับผล    ของกลุ่มองค์กรในชุมชน      ร่วมขององค์กรชุมชน 
          ท่ัวถึงและเป็นธรรม    4.ป้องกันและรักษา       ทักษะชีวิตควบคู่                                     ผลิตทางการเกษตร      4.การพัฒนาและส่งเสริม      (Public Function)   
                            ทรัพย์สินตามศักยภาพ      ไปกับการเรียนวิชาการ                                      5.ประชาชนมีรายได้    ด้านการกีฬา วัสดุ/อุปกรณ์    2.พัฒนาระบบข้อมูล 
                                                                           ของคนในชุมชน            4.ส่งเสริมประชาชนมีรายได้                                 จากอาชีพเสริม          สถานท่ีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสม     ข่าวสาร ให้บริการด้าน 
                                                                                               จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน        6.จัดตั้งและส่งเสริม    5.การพัฒนากิจกรรม           อาคารสถานท่ีและ 
                                                                                                                                         กลุ่มอาชีพ                นันทนาการเพื่อความ           อำนวยความสะดวก 
                   กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน   สมานท์ฉันท์ของคนในชุมชน   ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ 
                        ท่ีทันสมัย    
                       3.พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
                          ตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ค่าเป้าหมาย                             
 
 
 
กลยุทธ์       1. ก่อสร้างและปรับปรุง       1.พัฒนางานสาธารณสุข   1.พัฒนาประชาธิปไตย         1.ส่งเสริมจัดกิจกรรม        1.สร้างจิตสำนึก           1.ส่งเสริมศักยภาพ        1.เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ  ๑.ส่งเสริมกระบวนการ 
         บำรุงถนนร่องระบายน้ำ        และให้ความรู้ในการ        เพื่อให้ประชาชนตระหนัก    ประเพณีวัฒนธรรมตาม      ตระหนักในการจัดการ    ในการเพิ่มผลผลิต          โอกาสเข้าเตรียม           มีส่วนร่วมขององค์กร 
                     2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า     ป้องกันโรค                   2.ส่งเสริมการปกครอง        หลักเศรษฐกิจพอเพียง       ทรัพยากรน้ำและ          ทางการเกษตร              ความพร้อมในสถานท่ี     ชุมชนและประชาชน 
          ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน          2.การพัฒนาศักยภาพ        โดยเน้นกระบวนการ         2.ส่งเสริมการจัดงานทาง    และสิ่งแวดล้อม            2.เสริมสร้างและ           ท่ีอบอุ่น  น่าอยู่            ๒.ประสานการดำเนิน 
          3. ก่อสร้างและขยายเขต     ของชุมชนด้านสุขอนามัย    มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน        ด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี      2.จัดหาแหล่งอาหาร      เพิ่มทักษะอาชีพของ      2.เยาวชนได้รับการศึกษา  การระหว่างหน่วยงาน 
          การบริการประปา             3.ป้องกันควบคุมโรค        3.เพิ่มศักยภาพประชาชน    เพื่อความสมานฉันท์          ความสมดุลให้แหล่งน้ำ   ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ      ควบคู่ไปพร้อมการ          ระหว่างหน่วยงานใน 
          ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน          ระบาดควบคู่ไปกับการ      ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการ    3.ส่งเสริมและสร้าง           ผืนป่าและคืนความ        3.สร้างความตระหนัก    มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีด ี   พื้นท่ีโดยการบูรณาการ 
          4. บริการสาธารณะ          จัดการสิ่งแวดล้อม            ป้องกันและรักษาทรัพย์สิน   โอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน    อุดมสมบูรณ์ของดิน       ในการผลิตพร้อมการ     3.ประชาชนมีโอกาส       แผนงาน งบประมาณ 
          ท่ีประชาชนพึงได้รับ          4.ส่งเสริมการออก            4.จัดหาวัสดุ /อุปกรณ์        ไดถ้่ายทอดภูมิปัญญา         3.การบริหารจัดการ      ใช้และรักษาทรัพยากร    เรียนรู้ทักษะการดำเนิน   และบุคลากรให้ 
          อย่างถ้วนหน้า                กำลังกายเพื่อสุขภาพ          และเครื่องมือในการปฏิบัติ   4.สนับสนุนการจัดการ       การรณรงค์กำจัดขยะ     ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม     ชีวิตอย่างถูกต้อง           สอดคล้องเพื่อลดความ 
           5.การจัดสวัสดิการ         หน้าท่ีตามความเหมาะสม    ศึกษาตามศักยภาพ           มูลฝอยและการระบาย    4.สร้างโอกาสในการ      และเหมาะสม               ซ้ำซ้อนและประหยัด 
            สังคมสงเคราะห์           5.สร้างความเข้าใจและเกิด   5.สนับสนุนการบูรณะ       ของเสียในชุมชน           จำหน่ายผลผลิตสู่          4.มีบุคลากรทางการ       งบประมาณ 
            ควบคู่กับสังคม            ความตระหนักในการป้องกัน  สถานและสถานท่ีประกอบ                                ตลาดภายนอกตาม         ศึกษาครบถ้วนและ         ๓.ส่งเสริมศักยภาพของ 
            ท่ีเอื้อเฟื้อและอบอุ่น    vและลดอุบัติภัย                  กิจกรรมทางวัฒนธรรม                                     ศักยภาพของพื้น           พร้อมในการให้ความรู้     บุคลากรในหน่วยงาน 
       6.การป้องกันและ              เพื่อการท่องเที่ยว                                           5.ส่งเสริมการจัดต้ัง       5.ชุมชนมีกิจกรรม          ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
       แก้ไขปัญหายาเสพติด         6.กำหนดเทศกาลวัน                                        กลุ่มองค์กรเครือข่าย      เพื่อความสมานฉันท์       พนักงานให้มีความรู้ 
                                                                                                 สำคัญเพื่อเป็นเอกลักษณ์                           สหกรณ์ /กลุ่มวิสาหกิจ   อย่างต่อเนื่องและ        ความเข้าใจและมีขีด 
                   ของตำบล              ของชุมชน                 เหมาะสมแก่สถานการณ์   ความสามารถในการ 
                           ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
                           ตามแผนพัฒนา 
                          ๔.พัฒนาระบบการให ้
                           ข้อมูลข่าวสาร  
                                      ๕.พัฒนาอาคารสถานท่ี 
                                      เพื่อรองรับการบริการ 
                                                  ๖.จัดบริการสาธารณะ 
    แผนงาน     เคหะและชุมชน             สาธารณสุข            รักษาความสงบเรียบร้อย      ศาสนาวัฒนธรรม           งานเกษตร        สร้างความเข็มแข็งชุมชน     การศึกษา        บริหารงานท่ัวไป      ให้ได้ตามมาตรฐาน 
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