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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพั
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล(ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูป ในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็น
ต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพั ฒ นาของทุ ก ภาคส่ ว นให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ ด้ านความมั่น คง มีเป้าหมายการพัฒ นาที่ส ำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4524-6060-3 ต่อ 237

- 57 ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 5 ประเด็น
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสั นติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ขที่มีเสถีย รภาพและมีธรรมาภิบ าล เห็ นแก่ป ระโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่ ว นตน และ
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒ นาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การ
เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒ นากับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์ รวมอย่างเป็น
รูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิต รอื่น ๆ และ (3) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรีย บเชิงเปรีย บเทีย บของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4524-6060-3 ต่อ 237

- 58 นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ งอนาคต โดยสร้ า งอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ งอนาคตที่
ขับ เคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ป ระเทศที่ พัฒ นาแล้ วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ งอนาคต ประกอบด้วย (1)
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้ อมูล
และปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส ำคัญ
ของการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกที่ ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ำ และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุ มถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1)
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูลและ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ว งวัย ให้ เป็ น คนดี เก่งและมีคุ ณ ภาพ โดยคนไทยมี ความพร้อมทั้ งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิ ดทีถ่ ูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็น
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- 59 ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่ องตลอดชีวิต สู่ การเป็น คนไทยที่ มีทั กษะสู ง เป็ น นวัตกร นั กคิ ด ผู้ ป ระกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ประกอบด้วย 7 ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒ นธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบั น ทางศาสนา (4) การปลู กฝั งค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุมชนเป็น ฐาน (5) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิ ง คุ ณ ภาพในทุ ก ช่ ว งวั ย
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุ คใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนั กถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้ อม รวมทั้ งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้ นทางอาชีพ
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (1)
การสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาวะ (2) การป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ ก คามสุ ข ภาวะ (3) การสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (1)
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
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- 60 ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนัน ทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒ นาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส ำคัญที่ให้
ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบด้วย 4 ประเด็น
1. การลดความเหลื่อมล้ ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้ มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4)
เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8)
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทัว่ ถึง
2. การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั งคมและเทคโนโลยี โ ดย (1) พั ฒ นา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (3) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสั งคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5)
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริม สร้ างพลั งทางสั งคม โดย (1) สร้างสั งคมเข้ม แข็ งที่ แ บ่ งปั น ไม่ ท อดทิ้ งกั น และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4524-6060-3 ต่อ 237

- 61 ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึง่ พากันเอง (3) สร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ส ำคั ญ เพื่ อน่ าไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อ ม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยเป็น การด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 6 ประเด็น
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชี ว ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขั น (2) อนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น กำเนิ ด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ ำลำคลองและแหล่ งน้ ำธรรมชาติทั่ ว
ประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (3) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (3) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม (3)
มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒ นาพื้น ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่
มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ า
มาตรฐานสากล (4) สงวนรั กษา อนุ รั กษ์ฟื้น ฟู และพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6)
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (1) พัฒนาการจัดการ
น้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่าง
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- 62 ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของ
ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ กำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒ นาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้ บ ริการยึดหลั กธรรมาภิบ าล ปรับ วัฒ นธรรมการท่างานให้ มุ่งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่ว นรวม มีความ
ทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตัว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่ า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสัง คมต้อง
ร่วมกัน ปลู กฝั งค่านิ ยมความซื่อสั ตย์ สุจ ริตความมัธ ยัสถ์ และสร้างจิตส่ านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุ จริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัยมีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 8
ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดั บ ทุ กประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ช าติเป็น กลไกขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมิ นผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒ นาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ และ
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- 63 (3) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง
มุ่ งมั่ น และเป็ น มื อ อาชี พ โดย (1) ภาครั ฐ มี ก ารบริ ห ารกำลั งคนที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรม และ
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ
ในสั งคมร่ว มมื อกั น ในการป้ องกัน การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ (2) บุ คลากรภาครัฐ ยึ ดมั่ น ในหลั ก คุณ ธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็นโดย (1) ภาครัฐจัดให้
มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1)
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว“มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ”ของประเทศ การกำหนดตำแหน่ งทางยุ ท ธศาสตร์ข องประเทศ (Country
Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่
สศช.ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
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- 64 ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)
ณ สิ้น แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สหรัฐ )
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี
3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตำ่ กว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1) ประชาชนทุ กช่ว งวัย มี ความมั่น คงทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม (Socioeconomic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและเสริม สร้างธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำ
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
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- 65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั งคม สร้ างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม และมี ภ าครัฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒ นาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม โดยประกอบด้ ว ย ๖ ยุท ธศาสตร์ ได้ แก่ ยุท ธศาสตร์ช าติ ด้านความมั่ น คง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมนำแนวคิ ดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

2..1.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

2.1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมัน่ คง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เมืองท่องเทีย่ วแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล”
วิสัยทัศน์

ประเด็นการพัฒนา

เมืองน่าอยู่ทันสมัย

- เมื อ งน่ าอยู่ เมื อ งทั น สมั ย เน้ น ขั้ น พื้ น ฐาน คื อ เขี ย ว สะอาด ปลอดภั ย
รวมทั้งผลักดัน Smart City
- เมืองสุขภาพ Wellness การเสริมสร้างให้คนอุบลมีสุขภาพดีทั่วหน้า
 ขับเคลื่อนให้อุบลฯ เป็นศูนย์กลางสุขภาพ Medical Hub เป็นศูนย์กลาง
การรักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน
 Wellness City คือ เมืองสุขภาวะที่ดี ที่พักของคนรักษ์สุขภาพ ที่มีความ
พร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบทุก
โจทย์ของการดูแล รักษาฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน
 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน
 ส่งเสริมพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม
 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
 ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคการเกษตร
 ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ส่งเสริมการตลาดสู่สากล
มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุ ขภาวะที่ ดี เศรษฐกิจ ฐานราก การบริห ารจัด การน้ ำทั้ งระบบ รวมทั้ ง
ยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ด้านเกษตรและอาหาร เน้นไปที่เกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
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ประเด็นการพัฒนา

 อุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูป
 การส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
 สมุ น ไพรมี ก ารวิ จั ย ให้ อุ บ ลราชธานี มี แ หล่ ง ผลิ ต ที่ ผ่ า นการตรวจสอบ
มาตรฐาน
 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติในพื้นที่
 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งการผลิตภาคการเกษตร
 ส่งเสริมผลิตสัตว์ท้องถิ่น
 ส่งเสริมการแปรรูปบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ด้านการค้าการลงทุน
 การต่างประเทศ รวมถึง ความสัมพันธ์ การค้าชายแดน ตลอดจนสร้าง
ศักยภาพในการค้าชายแดน
 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนสะพานแม่น้ำโขงที่ปากแซง
การเปิดด่านทางการค้าเพิ่ม (ลาว กัมพูชา) และคลังสินค้า ตลอดรวมถึง
จุดขนถ่ายสินค้า
 การพิจารณาเศรษฐกิจฐานราก
 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 การส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยเหลือ SME
 การผลักดันเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อการค้าและการลงทุน
 การให้ความสำคัญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเชื่อมโยงพื้นที่ช่องเม็ก
 การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
 การเชื่อมโยงประเทศคู่ค้า
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การขนถ่ายสินค้าและระบบพลังงานสะอาด
 ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ความสุ ข  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
หลายมิติสู่สากล
 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การท่องเที่ยวทางน้ำ
 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์
เศรษฐกิจชีวภาพ
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ประเด็นการพัฒนา
 การท่องเทีย่ ววิถีชุมชน
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ปรับประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
เพือ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 3 การ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว
การส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสร้างความเชื่อมั่น
ของนักท่องเทีย่ ว
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยว
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
รวมทั้งสร้างมูล ค่าสิน ค้ าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิ ต บนพื้น
ฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
7. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่ มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครื อข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้
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- 70 8. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วยเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง โดย
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวั ต กรรม เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ประโยชน์
9. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้าง
ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด
10. ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค
11. เชื่อมโยงการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 (ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น)
12. ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
ศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
13. ส่งเสริมการนำผลการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมาประยุกต์ใช้
งานและยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน
14. สร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดรวม
1. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐานเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
3. สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี
4. มูลค่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรกรและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัด (GPP)
เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี
5. มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี
7. จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 2,500 ราย
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี (ประเด็นยุทธศาสตร์)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
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2.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนา
อย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมระบบตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางที่ 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
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แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายแก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม
แนวทางที่ 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพ
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ
แนวทางที่ 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
แนวทางที่ 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดยืนท
นทางยุทธศาสตร์
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 7 ด้าน
1. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครองการนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเทีย่ วและกีฬา
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประชาชนจะต้องเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนโยบายด้านการฟื้นฟูพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ในทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. ด้ านการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน ประเภทสาธารณู ปโภคสาธารณู ป การ และความเป็ น อยู่ ของ
ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชนในการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
6. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
7. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
8. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ส่งเสริมและสนับสนุน การลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย และการดำเนินงานกิจการพาณิชย์
12. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
3. ประชาชนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
4. ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรม
6. จัดกิจกรรม/สถานที่บริการประชาชนด้านการกีฬาและนันทนาการ
7. จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขบริการประชาชน
8. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4524-6060-3 ต่อ 237

- 74 9. ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมต้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษา
11. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่
12. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
13. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
14. ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. นโยบายด้านการบริหาร
1.1 มุ่งให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทุกคน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “หากทุกส่วน ให้ความร่วมมือ ภารกิจ ใดๆ ย่อมสำเร็จตามเป้าหมาย” หรือยึด
หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมตรวจสอบ
1.2 ให้ความสำคัญกับบุคลากร ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกระดับ ถือว่าเขาเหล่านั้นเป็น
กลไกอันสำคัญที่จะเป็ นเครื่องมือการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชน มุ่งส่งเสริม ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาล ตามความเหมาะสม
1.3 ใช้หลักการ “บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เช่น ยึดหลักและแนวทางในการบริหารภายใต้
หลัก “ธรรมาภิบาล”
1.4 ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมุ่งขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในทุกระดับ เน้นระบบ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
1.5 ให้ความสำคัญกับชุมชนในเขตเทศบาล เปิดโอกาสและส่ง เสริม ให้ชุมชนมีบทบาทผลักดัน
แนวคิดด้านการพัฒ นา ภายใต้หลักการ 1 ชุมชน 1 นโยบาย เพราะชุมชนเท่านั้นที่ทราบและเข้าใจปัญหาของ
ชุมชน
1.6 ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพื้นฐานสำคัญของจังหวัด อุบลราชธานี เป็นแหล่ง
อารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นต้องรักษาและธำรงไว้ให้เจริญงอกงามต่อไป
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ระบบสาธารณูปโภคทุ กๆ ด้าน ต้องได้รับการพัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างทุกตรอก ทุกซอย ทุก
ถนน ระบบประปาต้องมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง โดยจะสานความร่วมมือกั บหน่วยงาน
ดังกล่าว ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒ นาและแก้ไขระบบระบายน้ำ ระบบคลองส่ งน้ำ แหล่ งกักเก็บน้ำ ให้ ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้หมดไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4524-6060-3 ต่อ 237

