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คํานํา 
 
 

จังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี อบ 0023.3/ว 23  ลงวันท่ี  5 มกราคม 2564 
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) โดยกําหนด         
ใหองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดใหแลวเสร็จ แลวแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ  

  

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี  ไดจัดประชุมประชาคมรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด เพ่ือทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) องคการบริหาร    
สวนจังหวัดอุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ณ หองประชุมศูนยแสดงและจําหนายสินคา       
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP CENTER) องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณประชาคมระดับจังหวัด คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ทุกทาน         
ท่ีไดเสียสละเวลามารวมประชุม หวังเปนอยางยิ่งวายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ในเขตจังหวัด จะเปนแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังจังหวัด สามารถ    
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์      
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนชาวอุบลราชธานีสืบไป 
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(1) ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ในเขตจังหวัด 
1) สรุปสถานการณการพัฒนาท่ัวไป 
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(2) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 
(3) สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข 
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สวนที่ 1  
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

********************* 

(1) ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 1) สรุปสถานการณพัฒนาท่ัวไป 
 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง เปนประตูการคาการทองเท่ียว การเกษตรมีศักยภาพ      

มีการพัฒนาอยางสมดุล ย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด จากการประชุมเชิงปฏิบัติการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี   
มากําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  
1. วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบชลประทานใหท่ัวถึงและเพียงพอ 
4. ขยายเขตการบริการไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชมุชน 
5.  พัฒนาระบบระบายน้ําท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 

2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต 1. สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด 
2. สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน 
3. สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
4. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง 
5. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน 
 

3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. บรูณาการการจัดระเบยีบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอยของทุกภาคสวน 
2. เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย สิทธ ิหนาท่ี และกฎหมาย       
แกประชาชน 
3. สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ของจังหวัด 
4. สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
5. สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4. การวางแผนการสงเสริม     
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว 

 

1. สงเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเกิดแหลงทองเท่ียวใหม 
2. พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเท่ียว 
3. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของสวนรวม 
4. สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ 
6. สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

 

1. บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา โดยการ 
มีสวนรวมของชุมชน 
2. พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะ 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
3. สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ 
4. จัดใหมีระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 

6. การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

1. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพรศิลปวฒันธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. จดัใหมีศูนยการเรียนรูและการอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
3. จดัใหมีศูนยการเฝาระวังทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวม 
ของชุมชน 

7. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. พัฒนาเครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
4. พัฒนาระบบการบรหิารงานเชิงบูรณาการขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 239 แหง ประกอบดวย องคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 59 แหง (เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล  54 แหง) 
องคการบริหารสวนตําบล 179 แหง ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง      
ไดดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 2) การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด     
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ในระหวางปท่ีผานมา (พ.ศ. 2561-2565) จํานวน 239 แหง ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 
14,492 โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,874,624 คน  
   

  ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 
6,176 โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,057,735 คน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 
1,725 โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,066,781 คน  
 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 
423  โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 593,901 คน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  
1,297  โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 924,519 คน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 
1,162  โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 486,483 คน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  
2,465 โครงการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,877,624 คน 
 

  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  จากการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ในเขตจังหวัด ในระหวางปท่ีผานมา ในชวง (พ.ศ. 2561-2565) จํานวน 239 แหง ปรากฏวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ไดนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองครบท้ัง 239 แหง ซ่ึงครอบคลุมภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกๆดาน แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด มีการจัดทําโครงการ และตั้งงบประมาณดําเนินงาน เกิดประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ี    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 (2) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 
  1) ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 

จากการจัดเก็บขอมูลดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ท้ังหมดไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการพัฒนา         
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 7 ยุทธศาสตร ประชาชนและองคกรตางๆ ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผลจากการดําเนินงาน         
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรท่ีดําเนินการมากท่ีสุดคือยุทธศาสตร  
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (เสนทางคมนาคม)  

 2) ผลกระทบ 
      จากการจัดเก็บขอมูลดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ท้ังหมดไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินท้ัง 7 ยุทธศาสตร แตไมสามารถครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ีตองการ เนื่องจาก งบประมาณ     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนจํากัด และขาดการบูรณาการรวมกันในการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  

 

(3) สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข 
  1) ปญหาและอุปสรรค   

1.1 โครงการสวนใหญท่ีประชาชนรองขอจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตงบประมาณ        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํากัด ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุม
ทุกเสนทางและโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานสวนใหญดําเนินการไมตอเนื่อง เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 
  1.2 โครงการหรือกิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
แตละแหงมีจํานวนมากเกินกวาสถานะการเงินการคลัง เนื่องจากปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี           
มีเปนจํานวนมาก 

1.3 การประสานความรวมมือการพัฒนาพ้ืนท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน
เองยังมีนอย เนื่องจากศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไมเทากัน สวนใหญจะเปนไปใน
ลักษณะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน การบูรณาการความรวมมือแบบรวมกัน
ดําเนินงานยังมีนอย 

1.4 วิสัยทัศนนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแตกตางกัน เปนขอจํากัด     
ของความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดการบูรณาการโครงการ
งบประมาณรวมกันในการแกไขปญหาการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมท้ังจังหวัด 

 

2) การดําเนินงานท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผูดําเนินงานการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน

ระดับจังหวัด ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตามแนวทาง        
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีทางกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด 
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3) แนวทางการแกไข 

  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ควรใหความสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความสําคัญในการจัดทําเวทีประชาคมทองถ่ิน      
ทุกระดับเพ่ือจะไดแผนงาน/โครงการตรงกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง   
และมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนา  

3. การวิเคราะหศักยภาพหรืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีความสําคัญ         
เปนอยางยิ่ง ปญหาในทองถ่ินอาจจะไดรับการแกไขโดยความรวมมือรวมใจกันของคนในทองถ่ิน บางโครงการ   
หรือกิจกรรมไมจําเปนตองใชงบประมาณ หรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก แผนพัฒนาทองถ่ินควร
จะบรรจุเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการจริงๆ ซ่ึงการมีสวนรวมนี้ถือเปนหัวใจสําคัญของการ
ปกครองทองถ่ิน หากเกินศักยภาพของตนเองก็คอยเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีศักยภาพสูงกวา
ตอไป ท้ังนี้ โครงการท่ีจะเสนอจะตองคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนสวนใหญจะไดรับและมีความคุมคา             
ในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. การสรางองคความรูแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบูรณาการความ
รวมมือเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะเปนผูกําหนดนโยบายในการพัฒนา หากเกิดการบูรณาการความรวมมือแลว       
การพัฒนาทองถ่ินจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดงบประมาณของประเทศ     
ในภาพองครวม  

5. ในการจัดทําหรือทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด จะตองมีการกําหนดเปาประสงคในแตละยุทธศาสตร และเปาหมายการพัฒนารวมกันใหชัดเจน     
วาแตละดานจะพัฒนาหรือดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายใดใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหมากข้ึน 
โดยอาศัยขอมูลพ้ืนฐานในดานตางๆ มาเปนฐานในการกําหนดตัวชี้วัด และตองติดตามผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



สวนที่ 2   
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

**********************  

(1) แผนยทุธศาสตรชาต ิ20 ป 
         วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา   

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติว า“ ม่ันคง ม่ัง ค่ัง ยั่ งยืน”              
เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืน 
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข     
เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน
ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความ ม่ันคง  หมาย ถึง  การ มีความ ม่ันคงปลอดภั ยจากภัยและการ เปลี่ ยนแปลง                   
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง         
เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน      
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ           
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ    
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม     
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต          
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช        
การรักษา และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี      
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ          
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยาง
ยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมี
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา          
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ        
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส    
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอย  
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญ ใหมีความพรอม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับ         
ความรุนแรงควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคตใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร  
ท่ีไม ใชรัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล              
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได       
ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ไดแก   
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ 
นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม  
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 (2) “ปรับปจจุบัน”เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ            
ในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน รุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ     
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ํา
ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุก
ชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง        
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรมนักคิด ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหม 
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ             

ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน   
ในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน
ในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม  
ของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกัน      
การเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ        

ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน            
ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน     
และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ 
ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
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รวมท้ังมีลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงถึงกัน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยาง
สิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัยมีความเปนสากล               
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร    
ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาหมายการพัฒนา 
1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง           

อยางตอเนื่อง 
4.  คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

 5. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม           

ท่ีพึงประสงค 
 2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
 6. พัฒนาระบบการดูแล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกันและ

แกไขปญหาความยากจน 
 2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและ

ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากร รอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด ใหสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ ท่ีมีคุณภาพ            
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง การเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดิน 
และทรัพยากรภายในชุมชน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. เศรษฐกิจขยายตวัอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การบรหิารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
 2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเปน รอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ รอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 
ลานไร เปน 1.58 ลานไร มีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 2. สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ํา 
ในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
ปละ 350,000 ไร ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิต และการบริโภค ปองกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

 3. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
และนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกวา รอยละ 30  
กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง ฟนฟูแหลงน้ําผิวดินใหมีคุณภาพ         
ในเกณฑด ีและแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลง ภายใน ป 2563 ไมนอยกวา 
รอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         
ในดานตางๆ หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต         
และทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษ และใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน และเปนธรรม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ ม่ังคั่ง 
และย่ังยืน 

 เปาหมายการพัฒนา 
 1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
 2. สังคมมีความสมานฉันทผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
 3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษา

และการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
 4. ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชน   
ของชาติ 

5. ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยงจากการ          
กอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับท่ี 10      
ของโลก 

 6. จัดทําแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม   
และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
 2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
 4. การรักษาความม่ันคง และผลประโยชนของชาติทางทะเล  เพ่ือคงไวซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความม่ันคงของชาตเิหนืออาณาเขตทางทะเล 
 5. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน        

ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย    

 เปาหมายการพัฒนา 
 1. ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใหบริการ

ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ใหอยูในอันดับสองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวา รอยละ 50 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 
 4. ลดจํานวนคดีท่ีมีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
 2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง     

กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกสในภาพรวม 
 2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง 
 3. การพัฒนาระบบโลจสิติกส 
 4. การพัฒนาดานพลงังาน 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 6. การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
 2. การสนบัสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
 3. การพัฒนาระบบโลจสิติกส 
 4. การพัฒนาดานพลงังาน 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 6. การพัฒนาระบบน้ําประปา 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยี 
 2. เพ่ิมสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู รอยละ 1.5 ของ GDP และมี

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70:30 
 3. เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คน ตอประชากร 10,000 คน 
 4. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของเกษตรกร  

รายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
5. เพ่ิมจํานวนนวัตกรรมทางสังคม และนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ท่ีผลิตไดเอง

ภายในประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และเชิงสังคม 
 2. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลย ี(Technopreneur) 
 3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
 2. เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม ตัวชี้วัด          

เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 
 3. พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 4. เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน รอยละ 20 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
 2. การพัฒนาเมือง 
 3. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
 เปาหมายการพัฒนา 
 1. เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชน               

ไดเต็มศักยภาพ 
 2. ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน         
และเอเชียรวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

 4. ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ 

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

2. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดน
ในภูมิภาค 

3. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
4. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวน             

ทางยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
5. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
6. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
7. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ ระหวางภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค

เพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลกเพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทย  
และมหาอํานาจตางๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

8. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดาน 
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(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ํา ดินคุณภาพต่ํา ประสบอุทกภัย   
และภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจนและมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม 
ดานสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัย เพ่ือใช
ความรู เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภาย     
ในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยี        
และนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน        
ดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสง   
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศ    
เพ่ือนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรม      
การพัฒนาใหมๆ ใหแกภาคเพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ํากับพ้ืนท่ี       
สวนอ่ืนๆ ของประเทศไดในระยะยาว  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค    
ลุมแมน้ําโขง”  

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ําและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 

และพ่ึงพากันในชุมชนได 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน

ใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ 
4. เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
เปาหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดลดลง 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ตัวชี้วัดคาฐาน ตัวชี้วัด 
คาฐาน 

คาเปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 2562-2565 

อัตราการเจรญิ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของภาค 

892,676     
ลานบาท     

(มูลคา CVM 
ป 2559) 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
เฉลี่ย      

รอยละ 
3.5 ตอป 

สัมประสิทธ์ิ       
ความไมเสมอภาค           
(Gini Coefficient)   
ในการกระจายรายได 

0.446 
(ป 2560) 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.446 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.446 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.446 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.446 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.446 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต      

อยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําโดยการปรับปรุง

อางเก็บน้ํา หนอง ฝาย และพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บ รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม    
สรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ช ีมูล โดยศึกษาสํารวจและจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ตลอดจนการผันน้ําระหวางลุมน้ํา แมน้ํา ในภาคและระหวางภาค  

3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ํา เชน ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองสงน้ํา เปนตน  
4) บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเชิงลุมน้ําท้ังระบบ โดยดําเนินการในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุล

ระหวางการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน และมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําท้ังในระยะเรงดวนและระยะยาวเพ่ือปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 แกปญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพ่ือลด      
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพ และรายไดของผูมีรายไดนอยโดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอยมีท่ีดินทํากิน         

ของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ     
และอบรมใหความรู  เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได ตามแนวทางกาฬสินธุ โมเดล                 
และหนองบัวลําภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผู
พิการและผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความม่ันคงทางรายไดและพ่ึงพาตนเองไดในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทาง
อินเตอรเน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอายุ 

  
3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมี

คุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพ และมีรายไดตามศักยภาพ
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ของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน และสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
สงเสริมใหสถาบันทางสังคมบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” 
ในการหลอหลอม ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม ใหคนไทยดําเนินชีวิตท่ียึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  

4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีเสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชนท้ังในชุมชนและเยาวชน   
ในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ําจืดมีเกล็ด กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขายโรงพยาบาล  ในการคัดกรอง  
เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับ และผูปวยมะเร็งทอน้ําดี พรอมท้ังพัฒนาระบบคัดกรองกลุม
เสี่ยง และระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทํางาน  

5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแกพอแมหรือผูดูแลเด็ก  
ในดานโภชนาการท่ีเหมาะสมตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุนการพัฒนาเด็ก
ในชวง 0-3 ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม  

6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยยกระดับการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ
ผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเครือขาย    
ภาคประชาชน ในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสรางการรับรูกฎหมายเพ่ือสรางภูมิคุมกันในการ
ปกปองตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 

 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู กับการแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ 
เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุน 
การเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 
สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต      
ใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิตพรอม
ท้ังขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมการผลิตและแปรรูป โดยใชนวัตกรรมการยกระดับราคาสินคา
เกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคาเกษตรท่ีใชสารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิต
และชุมชน รวมท้ังการจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พรอมและเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทย เพ่ือขยายฐาน
รายได พรอมท้ังจัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรียเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุน
เกษตรอินทรีย ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถ่ินสงเสริมเกษตรกร และกลุมเกษตรกร
จําหนายสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ  
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3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) และความตองการ
ตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผักผลไมและไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ    
และอุบลราชธาน ีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร การประชาสัมพันธ 
และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสําคัญท่ีเปนสารตั้งตนในการแปรรูปผลิตสินคา        
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ     
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกพืช
สมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมย และอุบลราชธานี และโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน            
โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญา และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว พัฒนาเทคโนโลย ี 
การเลี้ยง และทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิม
ชองทางการจําหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน  

4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญของภาค  
โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ีใชทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง กอใหเกิดความกาวหนาและนวัตกรรม
ในมิติใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และ
ภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูป และอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร 
อํานาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดมาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ
สมุนไพร และสรางแบรนด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหมและธุรกิจ
แนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
และตอนลาง 2 ดวยการพัฒนาตอยอดจากวัตถุดิบ และของเหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสูผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน ชีวเภสัชภัณฑอาหาร อาหารสัตวในอนาคต โปรตีนทางเลือก 
ผลิตภัณฑอินทรีย พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซมหรืออาหารเสริมสุขภาพ   
จากจุลินทรีย เปนตน รวมท้ังสรางความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชนจากการนําวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิง         
ทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงาน เพ่ือใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค      
ในพ้ืนท่ี เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด
มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี พัฒนา
ผูประกอบการรวมท้ังสนับสนุนความรูดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม การ
พัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ําโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, E-Marketing เปนตน  

6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ    
ใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร 
สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู และจังหวัดท่ีมีศักยภาพ เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา 
การออกแบบและตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย สรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคาพรอมท้ัง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผูประกอบการและนักออกแบบรุนใหมใหมีทักษะ มีความรู 
ความสามารถท้ังการออกแบบ และการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย สรางความเชื่อมโยง
ระหวางวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจ 
เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ  
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7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยูโดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมี
คุณภาพ และใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน และกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ
สงัคม   ท่ีไดมาตรฐานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความ
สะอาด      และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุงเนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษและสงเสริมการฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณ และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีตนน้ําและปาธรรมชาติท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และพ้ืนท่ี
ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูปลูกปาและปองกันการบุกรุก เพ่ือรักษา
พ้ืนท่ีปาตนน้ํา และปองกันการชะลางพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา  

9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนาท่ีกระจายตัว
อยูในพ้ืนท่ีสรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาเครือขายของอุตสาหกรรม           
ในลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยใหมีความพรอมการวิจัยในข้ันประยุกต      
และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนํารอง 
เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชนในการ

สรางสรรคกิจกรรม หรือเทศกาลประจําถ่ินในแตละเดือนในพ้ืนท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธ                
แกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเท่ียว ท่ีสะทอน     
อัตลักษณของชุมชนและเมืองเกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกา
นครราชสีมา และเมืองเกาสกลนคร พัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการ
เลาเรื่อง (Storytelling) สงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
สงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมายเฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม          
กลุมสุภาพสตรี เปนตน  

2) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดนหรืออัตลักษณของแต
ละพ้ืนท่ีมาสรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต และเชื่อมโยงสูประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก และคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพท้ังชาว
ไทย และตางประเทศ พัฒนาสินคา และบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ีสรางจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
ความจดจําและสรางความโดดเดนลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการการทองเท่ียวใหเปนมือ
อาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ จัดทําแผนท่ีทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตลอดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกสขน
ถายนักทองเท่ียวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเท่ียวดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเท่ียว 
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3) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว   
กับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย สปป.ลาว    
โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
ของสองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว/พักผอนชมทัศนียภาพ 
และวิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเท่ียวดวยจักรยาน และการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/CaravanTours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหวางแหลงทองเท่ียว พัฒนาทาเรือและการทองเท่ียวทางน้ําใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการ
บริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชน เพ่ือสรางงานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการ และทักษะ
ทางภาษาเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน  

4) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธาน ี
หนองบัวลําภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวมมีความสนุกรื่นรมยเสมอ 
(playandlearn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ เพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ ของท่ีระลึก ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว
ใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือให
เขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง 

5) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา         
โดยสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมท้ังจากการกีฬา       
และธุรกิจท่ีเก่ียวของ อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขัน 
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม  โรงแรม รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ
ทุกระดับ เปนตน สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับ
นักทองเท่ียว  

6) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี           
โดยสงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือใหเกิดความสมดุล     
และยั่งยืน มุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดความ
คุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
มากข้ึนรวมท้ังใหความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่ งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแลความปลอดภัย                  
ใหนักทองเท่ียว ประชาสัมพันธการทองเท่ียวและพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย     
เพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูชุมชน และทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน
กับชุมชน และทองถ่ินท้ังในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว
รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ 
นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของท่ีระลึก รานอาหาร ท่ีพัก ใหมีคุณภาพดี สงเสริมการ
ทองเท่ียว   เฉพาะกลุมตามความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ 
ของภาค 

แนวทางการพัฒนา  
1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูงชวงนครราชสีมา - หนองคาย การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคูชวงขอนแกน - หนองคาย    
ชวงจิระ - อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และทางพิเศษชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC          
ดานตะวันออก  

2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิการพัฒนา
รถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานใหสามารถรองรับปริมาณความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแกน เลย และ
สกลนคร) และขยายถนน 4 ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจการคา การลงทุน การบริการสุขภาพ 
และศูนยกลางการศึกษา โดยจัดทําแผนแมบทพ้ืนท่ีศูนยกลางความเจริญ เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ             
เขตนวัตกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปดโลง เปนตน พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบา      
เมืองขอนแกน พรอมท้ังสงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองนครราชสีมา 
เมืองขอนแกน และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบเมืองกระชับ ใหมีการใชประโยชนท่ีดิน
แบบผสมผสานท้ังการทํางาน การอยูอาศัย และการนันทนาการลอมรอบสถานีขนสง และพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม 
หนองคาย มุกดาหาร ใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบาน และเปนศูนยกลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผูประกอบการอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานและระบบรางท่ีไดมาตรฐาน
และเปนท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนากําลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพรอมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม รอยเอ็ด และขอนแกน อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และพัฒนาสถานีขนสงสินคาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบาน    
ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล เรงเชื่อมตอ
ระบบสารสนเทศภายใน และระหวางหนวยงานเพ่ือสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) 
เพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดนท่ีมีศักยภาพ  
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2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงโครงขาย
เสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
เดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย              
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พรอมท้ังเรงรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความพรอมดานโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล 

 

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
(1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภ ู

และเลย เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร  
การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

(2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
การเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 

(3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม 
และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุน
ของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 (4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ
สุรินทร มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสราง    
คุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 

(5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร     
และอํานาจเจริญมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา
การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 

 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแนวทางการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  เพ่ือใหสวนราชการระดับตางๆ นําไปประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาใหเปนไปในแนวทางท่ีสอดคลองกัน โดยสาระสําคัญของแนวทางการพัฒนา               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 

 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
ไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร
ปลอดภัย 
 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิ
คุณภาพสูง 
2. สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีโดยสงเสริมการปลูกพืชผักผลไม และไมดอก รวมท้ัง
สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 
3. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพ่ึงตนเองได 
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2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู     
ไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
 

1. พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอาหารแบบครบวงจร 
2. ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม    
และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่น    
ในระดับภูมิภาค 
3. สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค       
ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจดานตะวันออก-ตะวันตก 
4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 

3. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณี 
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมยุคกอน
ประวัติศาสตรธรรมชาติและกีฬา          
สูนานาชาต ิ
 

1. สงเสริมการทองเท่ียว 
- เชิงประเพณีวัฒนธรรม 
- อารยธรรมขอม 
- วัฒนธรรมลุมน้ําโขงและสุขภาพ 
- ยุคกอนประวัติศาสตร 
- เชิงกีฬา 
- ธรรมชาต ิ

2. พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน      
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชางเชื่อม สปป.ลาว 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร     
จัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื 

1.พัฒนาแหลงน้ําดิบและแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การกักเก็บ 
2. พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ชี มูล และสรางแหลง      

กักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ี       
ท่ีเหมาะสม ในพ้ืนท่ีการเกษตร 

5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดม
สมบูรณและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

 
- 

6. การพัฒนาเมืองสําคัญ 1. พัฒนาเมืองใหเปนเมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 
2. พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ
รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

7. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

1. สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ       
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
3. สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามา
มีสวนรวมและไดรบัประโยชนจากการพัฒนา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใตกระบวนการมีสวนรวม 
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โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

 

2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561 – 2564    

(ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) 
วิสัยทัศน  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรียเพ่ิมมูลคา การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ       

การคาชายแดนไดมาตรฐานสากล 
 

คํานิยาม 
 

วิสัยทัศน                ความหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป       
และเกษตรอินทรียเพ่ิมมูลคา 

การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยการแปรรปูผลผลิตการเกษตร       
ในระดับอุตสาหกรรมดวยความรู เทคโนโลยีนวัตกรรม และการทํา
เกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ พัฒนาการทองเท่ียวสําหรับกลุมนักทองเท่ียวเชิงคุณภาพท้ังกลุม
ระดับกลาง-บน กลุมความสนใจพิเศษ โดยนําเสนอสินคา และบริการ   
ท่ีมีคุณภาพ ควบคูกับการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการทองเท่ียว 
และสรางการเดินทางเชื่อมโยงการทองเท่ียว กับกลุมประเทศอาเซียน 

การคาชายแดนไดมาตรฐานสากล การมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตามระบบ      
และมาตรฐานการคาระหวางประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และขอ
ปฏิบัติมีความชัดเจนและเอ้ือประโยชนตอผูประกอบการ และการ
ทํางานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ พนักงานและเจาหนาท่ีของรัฐ    
มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามระบบ และมาตรฐาน
การคาระหวางประเทศ รวมท้ังผูประกอบการมีศักยภาพในการ
แขงขันเพ่ือการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 

พันธกิจ 
1) สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
2) พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

และสงเสริมการตลาดเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
3) สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ ในดานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบโลจสิติกสเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการคาสูสากล 
วัตถุประสงค/เปาประสงครวม 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
2) พัฒนาการทองเท่ียวโดยยกระดับมูลคาและคุณคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
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5) เพ่ิมทักษะและความรูใหประชาชน 
6) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีสภาพอุดมสมบูรณ 
7) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแกไขปญหาดาน      

ความม่ันคง 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 
2) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 
3) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 ตอป 
4) ประชาชนเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิตดีข้ึน รอยละ 80 
5) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดรับการพัฒนาและอนุรักษฟนฟู ปองกันและมีสภาพคงอยูอยางยั่งยนืเปาหมาย 

รอยละ 0.20 ตอป 
6) ความสุขของประชาชนและความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

 

ประเดน็การพัฒนาของกลุมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด         

ไว 4 ประเด็นยุทธศาสตร ตามลําดับความสาํคัญ ดังนี้ 
ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
ประเดน็การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเดน็การพัฒนาท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ประเดน็การพัฒนาท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง    
 

ประเดน็การพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
วัตถุประสงค/แผนงาน 
1) เพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว และประมง ดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป แปร

สภาพ และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรยี 
2) สนับสนุน และสงเสริม ศักยภาพผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการคาการลงทุนสูสากล 
3) การขยายฐานการตลาดการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) จํานวนแปลง ฟารม และพ้ืนท่ีผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและสินคาเกษตรอินทรียอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน เปาหมายรวม 4 ป 1,000,000 ไร 
2) รอยละของจํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีดีรับรองมาตรฐานตอจํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป        

แปรสภาพของกลุมจังหวัด ท่ีไดรับการตรวจจากหนวยงานรับรองมาตรฐาน เปาหมาย 5 ป รอยละ 80 
3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย เปาหมาย 5 ป รอยละ 10 
4) รอยละแรงงานท่ีเขารับการพัฒนามีทักษะฝมือเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ 60 ตอป 
5) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน เปาหมาย รอยละ 2 ตอป 
6) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดทางการทองเท่ียว รอยละ 5 ตอป 
7) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว รอยละ 3 ตอป 
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แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ 
1) ผลิตขาวหอมมะล ิพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว และประมงของกลุมจังหวัดฯ ใหไดปริมาณ และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย 
2) แปรรูปและแปรสภาพสินคาเกษตร และสรางนวัตกรรมผลติภัณฑเกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
3) ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย 
4) การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและการสรางเครือขายดานการคา การลงทุน ท้ังในและตางประเทศ 
5) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 
6) การสรางกลไกและพัฒนาเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ        

และเอกชนกับประเทศเพ่ือนบาน 
7) พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน กิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหม และผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมีความหลากหลาย 
8) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน 
9) บูรณาการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม 
10) พัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ 

 

ประเดน็การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
วัตถุประสงค/แผนงาน 
1) สงเสริมดานความยุติธรรม 
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3) สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 
4) สงเสริมคุณภาพการศึกษา 
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) ประชาชนไดรับบริการและเขาถึงกระบวนการยุติธรรม คาเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 80 ตอป 
2) อัตราการฆาตัวตายลดลง ไมเกิน 6.0 ตอแสนประชากร 
3) ผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้าภายใน 1 ป เปาหมายรวม 5 ป รอยละ 90 
4) รอยละของเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย คาเปาหมาย รอยละ 85 ตอป 
5) รอยละของผูเขารวมโครงการสามารถรับรูและเขาใจในศักยภาพของตนเองและสามารถตั้งเปาหมายในชีวิต

ของตนเองได เปาหมายรวม 5 ป รอยละ 90 
6) แรงงานอิสระ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส เขาถึงบริการภาครัฐเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 80 ตอป 
7) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย (IQ) ไมต่ํากวา100 (โดยการวัดนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้น ป.1 ในป 

งบประมาณ 2564) 
8) เยาวชนไทยทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม (รอยละ 100 ตอป) 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ 
1) การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเปนอยูท่ีดี 
3) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
4) การสงเสริมดานความยุติธรรมแกประชาชน 
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ประเดน็การพัฒนาท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
วัตถุประสงค/แผนงาน 
1) พัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา พ้ืนท่ีปา และพ้ืนท่ีสีเขียว 
2) การพัฒนาการใชพลังงานทดแทนกลุมจังหวดั 
3) การจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
4) การผลิตทางการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ 25 ตอป 
2) สัดสวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ 25 ตอป 
3) สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจและไมมีคา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เปาหมาย รอยละ 0.20/ของพ้ืนท่ี             

กลุมจังหวัดฯ ตอป 
4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานทดแทน เปาหมาย รอยละ 1 ตอป 
5) รอยละของปริมาณขยะท่ีนํากลับมาใชประโยชน เปาหมาย รอยละ 10 ตอป 
6) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการผลิตทางการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปาหมาย รอยละ 25 ตอป 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ 
1) สงเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา ฟนฟูปลูกตนไมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
2) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดคาใชจายและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในดานตางๆ 
3) สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพ้ืนท่ีและการนําไปใชใหเกิดประโยชน 
4) สงเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 

 

ประเดน็การพัฒนาท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง 
วัตถุประสงค/แผนงาน 
1) สังคมมีความม่ันคงดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
2) ความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบานและสถานการณตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบรอย 
3) สังคมปลอดยาเสพตดิ 
4) แรงงานตางดาวตามแนวชายแดนไดรับการบรหิารจดัการท่ีเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย 
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) จํานวนคดีดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง รอยละ 5 
2) จํานวนเหตุการณ (สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดลอม) ท่ีอาจสงผลตอความสัมพันธเชิงลบกับเพ่ือนบาน 

จํานวน 0 ครั้ง หรือไมเกิดข้ึนเลยตอป 
3) จํานวนหมูบานชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน จํานวน 15 ชุมชน ภายในป 2565 
4) ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสรางความรวมมือดานแรงงานระหวางราชอาณาจักรไทย – 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 3 ครั้ง 
 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ 
1) สงเสริมการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
2) กระชับความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และการสอดสองดูแลความเรียบรอยตามพ้ืนท่ีชายแดน 
3) บูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัด ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวเชิงบูรณาการ 
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3) แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  

“เมืองนาอยูทันสมัย ประตูสูการคาการลงทุน ทองเท่ียวหลายมิติ เกษตรสูสากล” 

คํานิยาม 
วิสัยทัศน ความหมาย 

เมืองนาอยูทันสมัย - การพัฒนาเมืองให มีระบบระเบียบ วินัย มีการวางผังเมือง              
ท่ีเปนเอกลักษณ ระบบขนสงมวลชนภายในจังหวัดให ทันสมัย        
เปนเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลัก ท้ังทาง
อากาศ  ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในการ
ชีวิตความเปนอยู การศึกษา การสาธารณสุข และในดานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัย       
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ท้ังจากปญหาอาชญากรรม 
อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ การแกปญหาและการดูแล        
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การพัฒนาปรับปรุง          
และเสริมสรางระบบสาธารณูปโภค (เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท)      
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ประตูสูการคาการลงทุน - การสงเสริมการคาชายแดน การเปนศูนยกลางการคา การลงทุน    
ในภูมิภาค และเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางการคาการลงทุน          
มีเสนทางคมนาคมเปนจุดระบายสินคาท้ังสงออกและนําเขาท่ีสงเสริม
การติดตอการคาการลงทุนในภูมิภาคนี ้

ทองเท่ียวหลายมิติ - การมีการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียว 
เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ/การทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนตน รวมท้ังมีการ
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมทางการทองเท่ียว        
การสงเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการทองเท่ียว     
ใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียวระหวาง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาด
นักทองเท่ียวใหม 

เกษตรสูสากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือจําหนาย         
ในระดับสากล โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางเครือขาย
เกษตรกร  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ดานการเกษตร เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย มีการ
เชื่อมโยงระหวางเกษตรกรกับผูบริโภค และการตลาดการเพ่ิมมูลคา
ผลผลิต (การแปรรูป) 
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วัตถุประสงค 
1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค ใหมีความทันสมัยรองรับการ

ขยายตัวจากสวนกลางและการใชชีวิตของประชาชนในจังหวัดใหมีความม่ันคง ปลอดภัย ในทุกมิติ 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3) สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและทางการคาการลงทุนในภูมิภาค   
4) พัฒนาการทองเท่ียวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณของชุมชน และยกระดับคุณภาพ        

ของบุคลากรทางการทองเท่ียว 
5) สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือสราง

รายไดและมูลคาเพ่ิม 
6) ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน อาชีพฯลฯ 
7) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
8) สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 เปาหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเปนมิตร            

ตอสิ่งแวดลอม   
2) ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3) การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การคาการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในทุกดาน มีการเติบโตอยางตอเนื่องและกระจายสูประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมข้ึน 

4) เมืองแหงโอกาสในทุกดาน (การศึกษา, สาธารณสุข, กีฬา, ทองเท่ียว, การคาการลงทุน
วัฒนธรรมฯลฯ) 

5) เมืองแหงการคาชายแดน (Logistics) 
6) เมืองแหงเกษตรอินทรีย 
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
8) เมืองแหงศูนยกลางทางการประชุม (MICE City) 
9) เมืองแหงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
11) เมืองแหง Sport City 
 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป รอยละ 1.5 ตอป เปาหมาย 5 ป         

รอยละ 7.5 
2) รอยละของรายไดตอหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปาหมาย รอยละ 

2.5 ตอป 
3) รอยละของการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง รอยละ 25 ตอป 
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 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสราง  
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการคาและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และเสริมสราง 
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน 

วัตถุประสงค 
 1) การสรางเสริมพลเมืองใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 4) พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) รอยละผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ไมเกินรอยละ 5 ตอป (ของผูปวยท่ีมาตรวจรักษาพยาบาล           

ท้ังจังหวัด) 
 2) รอยละท่ีลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. รอยละ 2.5 ตอป 
 3) รอยละของรายไดตอหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 ตอป 
 4) รอยละของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
 5) รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในแตละระดับชั้นเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6) รอยละของระยะทางเสนทางคมนาคมท่ีไดรับการยกระดับมาตรฐานทางท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 
เปาหมาย 5 ป รอยละ 15 

 7) รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เพ่ิมข้ึน รอยละ 50 ตอป 

8) รอยละของการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย เพ่ิมข้ึน     
รอยละ 3 ตอป เปาหมาย 5 ป รอยละ 15 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดทุกกลุมวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในทุกชวงวัย และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน          

มีหลักประกันทางสังคม และการเขาถึงบริการของรัฐ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และการระบายน้ํา ใหมีความทันสมัย       

และปลอดภัย 

4) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและสิ่งแวดลอม ท่ีเปนมิตรตอเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
6) สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
7) สรางโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรในจังหวัด 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการคาและการลงทุน 
 วัตถุประสงค   

 1) สงเสริมการผลิตและกระจายสินคาเพ่ือเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุนในภูมิภาค 
 2) เชื่อมโยงการคาการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน+3 
 3) สงเสริมผูประกอบการ/วิสาหกิจ ใหมีศักยภาพ 
 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 1) มูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.5 ตอป เปาหมาย 5 ป รอยละ 2.5 
 2) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน เปาหมาย 5 ป รอยละ 4 
 3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 4 ตอป 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการคา  
การลงทุน 

2) พัฒนาผูประกอบการและแรงงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน  
4) สรางโอกาสเขาถึงตลาดและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับดานการคาชายแดนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนและผูประกอบการ

ท้ังในและตางประเทศ 
 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
 วัตถุประสงค  

 การสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ใหมีความยั่งยืน          
เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตลอดท้ังป  

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว รอยละ 5 ตอป คาเปาหมาย 5 ป รอยละ 25 
2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว รอยละ 4 ตอป คาเปาหมายรวม 5 ป รอยละ  20  
3) จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน จํานวน 2 แหงตอป เปาหมาย 5 ป       

จํานวน  10 แหง 
แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนากิจกรรมและแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความหลากหลาย  
2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการใหบริการโลจิสติกส และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับ

การทองเท่ียว  
3) ยกระดับการผลิตสินคา การบริการและการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแขงขัน 
 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

5) สงเสริมการประชาสัมพันธและขยายฐานการตลาด เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางการทองเท่ียว  
ท้ังในและตางประเทศ 

6) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทองเท่ียวเชิงเกษตรทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
7) สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 
 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตของสินคาเกษตร 

2) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรดวยการผลิตและการแปรรูปใหมีมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) พัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย รอยละ 3 ตอป เปาหมาย 5 ป           

รอยละ 15  

2) รอยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตร รอยละ 3 ตอป 

3) รอยละเกษตรกรท่ีผานเกณฑ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปาหมาย 5 ป รอยละ 40           

แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท้ังดานปริมาณและคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2) สงเสริมการเพ่ิมมูลคาผลิตสินคาเกษตรและการแปรรูปใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล 

 3) พัฒนา/สงเสริมศักยภาพเกษตรกรและผูเก่ียวของดานการเกษตร 
4) สงเสริมเกษตรกรใหพัฒนาตนเองโดยใชหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผูเก่ียวของดานการเกษตรใหเปนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
           วัตถุประสงค 
 1) พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย) และสราง 
ความปรองดองสมานฉันท 
 2) ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสมอภาค เปนธรรม  
 3) พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
 4) สรางความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความเขมแข็ง 

 เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 1) สถิติอาชญากรรมลดลง รอยละ 25 ตอป เปาหมาย 5 ป รอยละ 125 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน รอยละ 6 ตอป เปาหมาย 5 ป รอยละ 30 
            3) จํานวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการสรางความปรองดอง
สมานฉันทในพ้ืนท่ี ประสบความสําเร็จ รอยละ 10  

4) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความม่ันคงและความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน      
ไมนอยกวา 25 ครั้งตอป 
            5) จํานวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความรวมมือดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม          
ไมนอยกวา 5 ครั้งตอป 

แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกจิตสํานึกของคนในชาติเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสรางความปรองดองสมานฉันท 
2) รักษาความสงบเรียบรอย สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี  และตาม

แนวชายแดน 
3) สงเสริมความสัมพันธอันดีและรวมมือในการปองกัน และแกไขปญหาขามชาติซ่ึงจะสงผลกระทบในดาน

ความม่ันคงเศรษฐกิจและสงัคมกับประเทศเพ่ือนบาน 
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(4) ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

4.1 วิสัยทัศน 
“เปนกลไกขับเคลื่อนทองถ่ิน ใหพัฒนาอยางยั่งยืน” 
 

4.2 ยุทธศาสตร 
1) การบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนจงัหวัด 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถ่ิน 
3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5) การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 

4.3 เปาประสงค  
1) ประชาชนพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
2) องคการบริหารสวนจังหวัดจดัการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
3) ประชาชนมีองคความรูในการประกอบอาชีพ 
4) ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไดสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5) ประชาชนมีน้ําตนทุนเพ่ือการเกษตรกรรม 
6) จัดกิจกรรม/สถานท่ีบริการประชาชนดานการกีฬาและนันทนาการ 
7) จัดกิจกรรมดานการสาธารณสุขบริการประชาชน 
8) ผูพิการ ผูสูงอาย ุผูดอยโอกาส  ผูประสบสาธารณภยัไดรับการสงเคราะห 
9) ประชาชนมีองคความรู และมีสวนรวมดานการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และบํารุงรักษา  
11) ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษฟนฟู และเผยแพร 
12) ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร  
13) ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัยจากการใชบริการศูนยแสดง และจําหนายสินคา 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
14) ประชาชนพึงพอใจในการจดักิจกรรมดานการสงเสริมการทองเท่ียว 
 

 4.4 ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวดัอุบลราชธาน ี
2) องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน 
3) ผูเขารวมโครงการผานเกณฑการประเมิน 
4) ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร 
5) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ตอการบริหารจัดการน้ํา 
6) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ตอการดําเนินงานดานการพัฒนา และสงเสริม             

การกีฬาและนันทนาการ 
7) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอการดําเนินงานดานพัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการ

สังคม 
8) ระดับความพึงพอใจของผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย ท่ีไดรับการสงเคราะห 
9) ผูเขารวมโครงการดานการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ ผานเกณฑการ

ประเมิน 
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10) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดลอม 

11) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ตอการอนุรักษฟนฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม       
จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

12) ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 
13) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
14) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอการดําเนินงานดานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

4.5 คาเปาหมาย 
1) รอยละ 90 (เพ่ิมข้ึนปละ 2 เกณฑ) 
2) รอยละ 60 (เพ่ิมข้ึนปละ 5%) 
3) รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
4) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
5) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
6) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
7) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
8) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
9) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
10) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
11) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
12) ไมนอยกวา รอยละ 86 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
13) ไมนอยกวา รอยละ 86 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
14) ไมนอยกวา รอยละ 75 (เพ่ิมข้ึนปละ 1%) 
 

4.6 กุลยุทธ 
1 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

1) สรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี   
2) พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 
3) พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร 
4) พัฒนาคุณภาพการใหบรกิารประชาชน  
 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น 
1)  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3)  พัฒนาอาคารสถานท่ี  สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4)  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
5)  พัฒนาองคความรูและทักษะของประชาชน 
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3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) พัฒนาระบบคมนาคมและขนสงตามภารกิจถายโอน 
2) พัฒนาระบบคมนาคมและขนสงตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนหวัด

อุบลราชธานี 
3) เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง 
4) บริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) พัฒนาและสงเสริมการกีฬา 
2) พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
3) สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5) อนุรักษฟนฟูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
1)  สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
2)  บริหารจัดการการทองเท่ียว 
 

(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัด 
5.1 วิสัยทัศน  

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง เปนประตูการคาการทองเท่ียว การเกษตรมีศักยภาพ     
มีการพัฒนาอยางสมดุล ย่ังยืน ตามแนวทางปชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

5.2 พันธกจิ  
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานบริการประชาชน 
2) สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแกประชาชน 
3) สงเสริมการจัดการเรยีนการสอนในระดับทองถ่ิน 
4) สงเสริมสถาบนัครอบครวัใหมีความเขมแข็ง      
5) สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน การดูแล  และการรักษาสุขภาพ แกประชาชน 
6) สงเสริมใหประชาชนรูจักสิทธิ หนาท่ี ตามกฏหมาย ในระบอบประชาธิปไตย  
7) สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9) สงเสริมใหเกิดการบรูณาการการทํางานของทุกภาคสวน 
10) สงเสริมใหภาคประชาชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
11) บริหารจัดการการทองเท่ียวของจังหวดั 
12) สงเสริมใหเกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
14) จัดใหมีระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 
15) อนุรักษฟนฟู และเผยแพร  ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
16) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
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5.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1) ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2) ประชาชนมีความรูดานการประกอบอาชีพ ดวยภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานภูมิปญญาสมัยใหม 
3) โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานและสอดคลอง

กับบริบทวิธีชีวิตของทองถ่ิน 
4) ครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง 
5) ประชาชนมีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องตนและการปองกันโรคอยางเปนระบบ 
6) ประชาชนมีความรูปรัชญาอุดมการณ  สิทธิและหนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7) ศูนยประสานงานและบูรณาการขอมูล ทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรูขององคกรภาคประชาชน 
9) ระบบการทํางานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู  มีสวนรวม ในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินทุกระดับชั้น 
11) ศูนยบูรณาการขอมูลการทองเท่ียวท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน 
12) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุมอาชีพ ไดรับการสงเสริมแบบครบวงจร (ความรู การผลิตการบริหาร

การตลาด) ในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
13) ประชาชนมีองคความรูในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในการเขามา       

มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
14) ความเปนระบบของขอมูลพ้ืนท่ีเปนสาธารณะผูรับผิดชอบและการใชสอยรวมกันของประชาชน 
15) มีการจัดระบบการเรยีนรูเผยแพรสืบทอดและอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมิูปญญา

ทองถ่ิน 
16) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตวัของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานใหท่ัวถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบรกิารไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ําท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมคณุภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวดั 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสถาบันครอบครวัใหมีความเขมแข็ง 
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ของทุกภาคสวน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ี และกฎหมาย แกประชาชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
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แนวทางท่ี 5 สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเกิดแหลงทองเท่ียวใหม 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของสวนรวม 
แนวทางท่ี 4 สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการในแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดินและน้ํา โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะ โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
แนวทางท่ี 3 สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดใหมีระบบบรหิารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 2 จัดใหมีศูนยการเรยีนรู และการอนุรักษ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมิู

ปญญาทองถ่ิน ในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 จัดใหมีศูนยการเฝาระวังทางวฒันธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 7  การบริหารจดัการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบรูณาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

(6) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร   
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยง 
1) ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- การบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหาร    
สวนจังหวัด 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
- การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ป       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)  

- 
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5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 6  
- การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรท่ี 6  
-  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยของทองถิ่น 
ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยง 

1) ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถ่ิน 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การสงเสริมคุณภาพชีวติ 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ป                 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2                
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การแกปญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูมีรายไดนอย เพ่ือลดความเหลือ่มล้าํทางสังคม 
 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ           
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรท่ี 3 
- การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
- การสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
ทางสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยง 

1) ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ป                
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2                 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคา การลงทุน และการ
ทองเท่ียว 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ               
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- บริหารจดัการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
- การใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง 
ท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค 
 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ           
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 7 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การสรางความสามารถในการแขงขัน  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยง 

1) ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
- การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง             
สวนทองถ่ินในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การสงเสริมคุณภาพชีวติ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
- การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา  
ความสงบเรยีบรอย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
- การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
- การบริหารจัดการศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี   
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 



 39 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ป  
(พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
- การสรางความม่ันคงของชาต ิและความปลอดภัย   
ของประชาชน 
 

4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
- การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร        
กับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
- การเสริมสรางความม่ันคง 
 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ      
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
- แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิต      
ผูมีรายไดนอย เพ่ือลดความเหลือ่มล้ําทางสังคม 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 
- การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา        
ในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
- การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
- การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง และยั่งยนื 
 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรท่ี 1 
- ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
- การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 
- การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน    
ทางสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 
- การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร        
กับสิ่งแวดลอม   
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยง 
1) ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
- การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                
และการทองเท่ียว 
 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง            
สวนทองถ่ินในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
- การวางแผนการสงเสริมการลงทุน               
พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ป                
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
- การสงเสริมการคาและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
- การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว               
เชิงคุณภาพ 
 
 

4) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
- การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคาการลงทุน   
และการทองเท่ียว 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ          
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบรูณาการ 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ           
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรท่ี 3 
- การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 
 

7) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรท่ี 2 
- การสรางความสามารถในการแขงขัน  
 
 

 



 

สวนที ่3  
การติดตามและประเมินผล 

******************** 
 

(1) การติดตามและประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ในเขตจังหวัด 
  การบริหารงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่ง               
ของกระบวนการบริหาร ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือ การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความสําเร็จของงานอันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย จึงจําเปนตองมีการ
ติดตามและประเมินผล ซ่ึงการติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถใชงบประมาณไดคุมคาเพียงใด ปฏิบัติงานตามแผนงานไดตรงตามท่ีกําหนด
หรือไม ดําเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ สวนการประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการวามีมากนอย
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึนวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ  
  สําหรับในสวนของการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ จะตองมีการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด    
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือนําผลท่ีไดรับจากการประเมินผลไปใชในการปรับปรุงแกไขใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ท้ังนี้
การติดตามและประเมินผล ยังเปนการตรวจสอบวามีความคุมคากับการใชงบประมาณเพียงใด ผลท่ีได จากการ
ติดตามและประเมินผลเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในปถัดไป นอกจากนี้ยังถือเปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑและใชขอมูล ท่ีเก็บรวบรวม
อยางเปนระบบ มีความถูกตอง เท่ียงตรง และเชื่อถือได 
 

 จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง 239 แหง พบวายุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน โครงการ ขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ินท้ังหมด สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงจากการ
ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินงานโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน (เสนทางคมนาคม)           
เปนสวนใหญ ซ่ึงมีผลจากปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไป – มา โดยเฉพาะประชาชน 
ท่ีอยูนอกเขตชุมชนเมืองซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชนบทและทุรกันดาน 

  

(2) สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด         
จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองการบรรลุ         
และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ    
ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย  
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ยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ท่ีมุงไปสู 
ความตองการในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากร       
ท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้ เ พ่ือใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหา          
และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

จากการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมามีการดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและปญหาความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
มีการดําเนินการรวมท้ังสิ้น 14,492 โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้  
- โครงการประเภทการกอสรางเสนทางคมนาคม ระบบระบายน้ํา การขุดลอกพัฒนา  

แหลงน้ํา  
- โครงการประเภทการกอสรางระบบประปาหมูบาน  
- โครงการประเภทขยายเขตไฟฟา 
ประชาชนไดรับประโยชน 1,874,624 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ 
- ถนนไดมาตรฐานประชาชนเดินทางสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ลดอุบัติเหตุ  
- ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
- ระบบระบายน้ํามีประสทิธิภาพลดปญหาน้ําทวมขัง  
- ประชาชนมีไฟฟาใชเพ่ิมข้ึน  
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน  
- ประชาชนมีน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม แกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง และมีพ้ืนท่ี

ชลประทานเพ่ิมข้ึน  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  

6,176 โครงการ ประกอบดวย โครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน 
- โครงการประเภทการจัดหารถฉุกเฉินบริการประชาชน 
- โครงการประเภทการจัดหาหนังสืออุปกรณการเรียน 
- โครงการประเภทบริการตรวจสุขภาพใหแกประชาชน 
- โครงการประเภทกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการประเภทสงเสริมทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการประเภทแขงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน 
- โครงการประเภทกิจกรรมวันเด็ก 
- โครงการประเภทปฐมนิเทศผูปกครอง/นักเรียน 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,057,735 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

ประกอบดวย ดานตางๆ ดังนี้ 
-  ระบบการศึกษามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนของทองถ่ิน           

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีหนังสือ/อุปกรณการเรียน/เครื่องแบบ/มีสื่อการเรียนการสอนไดมาตรฐาน     
เด็กกอนวัยเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูท่ีดี 
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- ประชาชนไดรับความรู และไดพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีอาชีพ
ท่ีม่ันคง สรางโอกาสทางการตลาดและการบริโภคปลอดสารพิษ ลดการใชปุยเคมี ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได
เพ่ิมข้ึน พืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัดเพียงพอตอความตองการของตลาด ลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน 

- ประชาชนไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี อัตราการ
เกิดโรคติดตอลดลง ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพ จิตใจ และสังคม ประชาชนมีองคความรูดานการ
สาธารณสุข และนําไปปฏิบัติไดถูกตอง รูจักปองกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

- สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  

1,725 โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทสนับสนุนงานจราจรชวงเทศกาล 
- โครงการประเภทอบรมเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- โครงการประเภทจัดอบรมโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
- โครงการประเภทจัดอบรมใหความรูกฎหมายรัฐธรรมนญูแกประชาชน 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,066,781 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

ประกอบดวย ดานตางๆ ดังนี้ 
- ชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เยาวชนมีองคความรูในการ

ปองกัน ตนเองจากยาเสพติด ชุมชนเขมแข็ง มีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน มีการรวมกลุมภาคประชาชน        
เกิดความสามัคคีในชุมชน สังคมอยูดวยความสงบสุข 

- เจาหนาท่ีมีองคความรูและทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน       
มีความปลอดภัยในการเดินทางชวงเทศกาล ผูประสบสาธารณภัยไดรับความชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอน มีการบูรณาการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนมีความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ีและกฎหมายเพ่ิมข้ึน  
- ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในการทํางานของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 

423 โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทพัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชน 
- โครงการประเภทพัฒนาตลาดชุมชน 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน  จํานวน 593,901 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

ประกอบดวย ดานตางๆ ดังนี้ 
- ชุมชนมีแหลงทองเท่ียวใหม 
- ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนมีตลาดจําหนายสนิคาของชุมชน 
- การทองเท่ียวของชุมชนมีอัตลักษณ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน 

1,297  โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทบริหารจดัการขยะ 
- โครงการประเภทอนุรักษปาไมของชุมชน 
- โครงการประเภทปลกูปาและสรางจิตสาํนึกในการรักษาน้าํ ปาไม รักษาแผนดิน 
- โครงการประเภทอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
- โครงการประเภทสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- โครงการประเภทจัดหาเครื่องไมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
- โครงการประเภทฝกอบรมการทําบอดักไขมันในครัวเรือน 
- โครงการประเภททําความสะอาดชุมชนเนื่องในวันสําคัญตางๆ 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 924,519 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

ประกอบดวย  ดานตางๆ ดังนี้ 
- การจัดเก็บขยะและสิ่ งปฏิ กูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีประสิทธิภาพ             

ไดมาตรฐาน ประชาชนมีองคความรูในการบริหารจัดการขยะและปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชน/หมูบานมีการ
จัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการกําจัดขยะและปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชน มีจิตสํานึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

- ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ปา ดิน น้ํา ทรัพยากรของชุมชนไดรับการคุมครอง 
ดูแลรักษาโดยชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณะไดรับการดูแลอยางเปนระบบ เด็ก เยาวชน ผูนําชุมชน และประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม รักษาและหวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมของชุมชน 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจในการบําบัดน้ําเสียของชุมชนไดอยางถูกวิธี ชุมชน     
ปลอดมลภาวะ/มลภาวะของชุมชนลดลง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  

1,162  โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทสืบสานประเพณีทองถ่ิน 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีทําวาวและแขงขันวาว 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีสงกรานต 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 
- โครงการประเภทจัดงานประเพณีวันออกพรรษา 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนนิงาน จาํนวน 486,483 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

ประกอบดวย ดานตางๆ ดังนี้ 
- ประเพณีไดรับการอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชุมชนสบืไป 
- ชุมชนมีศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรูประเพณีวัฒนธรรม 
- ประชาชนเห็นความสําคัญของโบราณสถาน 
- ประชาชนมีความรูเก่ียวกับงานฝมือพ้ืนบาน 
- ชุมชนเกิดความรวมมือกันในการสืบสานประเพณี 
- เยาวชนรุนใหม ไดรูจักวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ 
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- ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
- มีการเฝาระวังทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการท้ังหมด จํานวน  

2,465  โครงการ ประกอบดวยโครงการประเภทตางๆ ดังนี้ 
- โครงการประเภทพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- โครงการประเภทพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีทองถ่ิน 
- โครงการประเภทจัดหาเครื่องจักรกลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,877,624 คน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

ประกอบดวย  ดานตางๆ ดังนี้ 
-  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา บุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู    

ความชํานาญในระเบียบกฎหมายตามอํานาจหนาท่ี และงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- บุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ

ทํางานเพ่ิมข้ึน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
- การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย เปนธรรม มีการบริหารงานท่ีเปนระบบ

มากข้ึน มีเครื่องไมเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถรองรับงานถายโอนตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การจัดเก็บภาษีของทองถ่ินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง 

ท่ีดี มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ฉับไว โปรงใส เปนธรรม 

และมีประสิทธิภาพ 
 

 (3) ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ในเขตจังหวัด ในอนาคต 

 1) ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
ยุทศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังหมด 239 แหง ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ครอบคลุมภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกๆดาน 

 ในอนาคตปญหาตางๆ จะทวีความรุนแรงหรือซับซอนเพ่ิมมากยิ่งข้ึนและเปนวงกวาง           
เชน ภัยธรรมชาติ ปญหายาเสพติด และขอจํากัดดานงบประมาณ ตลอดจนความยินยอมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะมีการบูรณาการความรวมมือ (Integration) ในการ
ทํางานรวมกันซ่ึงเริ่มตั้งแตกระบวนการวางแผนรวมกัน การดําเนินงานรวมกันภายใตอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และศักยภาพทรัพยากรของแตละหนวยงานซ่ึงประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ         
วัสดุ เครื่องไมเครื่องมือ ท่ีดิน อาคารหรือสิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยใชบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU: Memorandum of Understanding ) 
เปนเครื่องมือในการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป อาจเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจขามเขตจังหวัดไดหากเปนพ้ืนท่ีติดตอกันและประชาชน        
ในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการจัดทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การจัดทําความตกลงความรวมมือกับการจัดทําบริการสาธารณะ     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือเปนภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) เปนภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกวาศักยภาพ หรือไมคุมคาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะดําเนินการเอง หรือเปนภารกิจหรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันเพ่ือประโยชน        
ของประชาชนในทองถ่ิน ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอสภาทองถ่ินของแตละแหงพิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสง
สําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย 

บันทึกขอตกลงรวมมือกันอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(1) รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ 
(2) วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
(3) ระยะเวลาการดําเนินงาน (ถามี) 
(4) แผนการดําเนินงานและการบริหารการใชจายตามโครงการ 
(5) งบประมาณ 
(6) ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ 
ดังนั้น การจัดบริการสาธารณะรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเกิดประโยชนตอ

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว และท่ัวถึง จากการจัดบริการสาธารณะรวมกันของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประหยัด
งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินอันจะนํามาซ่ึงการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติในภาพองครวม 

2) ลดความซํ้าซอนในการทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) เครือขาย (Network) ในการพัฒนาหรือการแกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

2) ความเส่ียงในการดําเนินการและขอสังเกต ขอเสนอแนะ ในการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใช 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท้ังหมด 239 แหง ไดนํายุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มุมมองลักษณะแนวทางการพัฒนาจะเปนภาพรวมท้ังจังหวัดซ่ึงจะมีความสอดคลองใน
แตละบริบทของแตละพ้ืนท่ี นําไปปรับใชตามความเหมาะสมในแตละเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สําหรับขอสังเกต ขอเสนอแนะสรุป ไดดังนี้  

2.1 การติดตามและประเมินผลการใชยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในรอบปท่ีผานมากําหนดใหแตละทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แตยังไมไดกําหนดรายละเอียดกรอบแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลใหชัดเจนสงผลใหการติดตามและประเมินผลไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน ขาดการกําหนดมาตรฐาน 
รูปแบบการรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ  
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2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการประสานแผนพัฒนา และการบูรณาการแผนงาน

โครงการรวมกันในการพัฒนาทองถ่ินโดยเริ่มตนจากกระบวนการวางแผนรวมกัน เพ่ือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันมิใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

2.3 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความสําคัญของโครงการ
เพ่ือใหการใชจายงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.4 โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรม
ใหชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับใหตรงกับขอเท็จจริงมีตัวชี้วัด (KPI) 
และคาเปาหมายตัวชี้วัด 

2.5 สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคสงผลตอการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2.6 สภาวะการทางการเมืองสงผลตอการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2.7 การเปลี่ยนรัฐบาลทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลง และการดําเนินงานไมตอเนื่อง 

   
 

************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะกิจกรรม/โครงการที่ควรบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

1. โครงการขุดลอก หวย หนอง และแหลงน้ําสาธารณะ 

2 .โครงการขยายเขตบริการไฟฟา ประปา 

3. โครงการวางระบบระบายน้ําของชุมชน/เมือง 

4. กอสราง/ซอมแซม ถนนสายหลักเชื่อมระหวางตําบล 

5. พัฒนาระบบชลประทาน/พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชุมชน 

6. การวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 

7. การจัดใหมีระบบคมนาคมท่ีไดมาตรฐานเดินทางไดสะดวกปลอดภัย 

8. สนับสนุนการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1. สงเสรมิกลุมอาชีพ/การรวมกลุมอาชีพ  

2. สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ (โคเนื้อ) แกเกษตรกร 

3. สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ (สัตวน้ํา) แกเกษตรกร 

4. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. สงเสริมศูนยพัฒนาสุขภาพประชาชนดวยเครื่องออกกําลังกายประจําชุมชน 

6. สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกร 

7. สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาชุมชน 

8. พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

9. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (กัญชา) แกประชาชน 

10. สนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมูลคายางพารา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

1. จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป.พร.) 

3. จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังยาเสพติดประจําชุมชน 

4. จัดระเบียบชุมชนสังคมใหมีความสงบเรียบรอย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

1. สงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน 

2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ/กิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีรอบๆ แหลงทองเท่ียว 

4. ตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวประจําตําบล 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการนักทองเท่ียว 

6. อบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน/พัฒนาบุคลากรทองถ่ินดานงานสงเสริมการทองเท่ียว 



7. การจดัระบบการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ 

8. สงเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

9. สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา 

10. การพัฒนาสงเสริมอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก สูแหลงทองเท่ียวระดับโลก 

11. กอสรางหอเทียนสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. จัดหาแหลงกําจัดขยะ บอกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 

2. โครงการธนาคารขยะและระบบการจัดการขยะ 

3. สงเสริมการปองกันและกําจัดยุงลาย 

4. สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนและกําจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

5. พัฒนาเมืองเกาใหเปนแหลงพักผอนหยอยใจของชุมชน 

6. โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการสิ่งแวดลอมดีเดนประจําป 

7. สงเสริมการกอสรางฝายน้ําลนใหเพียงพอและท่ัวถึง 

8. โครงการจัดหาเครื่องไมเครื่องมือ เครื่องจักรกลในการเก็บและกําจัดขยะ 

9. โครงการสงเสริมการอนุรักษปาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. อนุรักษ สงเสริมประเพณีทองถ่ิน 

2. ตั้งศูนยการเรียนรูเพ่ืออนุรักษและเผยแพรประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. การสรางแหลงเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานสวนทองถ่ิน 

3. พัฒนาสิ่งแวดลอมการทํางานในสํานักงานใหนาอยู 

4. จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง 


