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6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
วิสัยทัศน
“ รวมคนทุกชนชั้น สรางสรรคทุกชุมชน รวมพัฒนานครอุบล สู มหานคร ”
ยุทธศาสตร มีแนวทางการพั ฒนา ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร

เปาประสงค
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ใหมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนเกิดความสมานฉั นท อยู ดีกิน
3.
4.
5.
6.

ดี ไดรับการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม
เด็กและเยาวชนไดรั บ การศึกษาเรี ย นรู อย างทั่ วถึ งและมี คุณภาพ มี ความเป นเลิศทางดานการวิชาการ ดานการกีฬ าเพื่อ
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ให ป ระชาชนมี การประกอบอาชีพและมี ร ายไดเพิ่ม ขึ้ น มี ศักยภาพการผลิตสินคาและ
บริการ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พั ฒ นาด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มและฟ น ฟู แ หล ง น้ํ า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อนุ รั ก ษ แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร ใหประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 80
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนเกิดความสมานฉันท อยู ดีกินดี

ไดรับการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 90
3.จํานวนเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการ และกีฬาเพิ่มขึ้นรอยละ 80
4.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการผลิ ตสิ นคาและบริ การ ส งเสริ ม การ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นรอยละ 80
5.พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและฟนฟูแหลงน้ํา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 90
6.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครั ฐ
เพิ่มขึ้นรอยละ 90

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูป โภค สาธารณูปการ
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
2) สงเสริมสินคาผลิตภัณ ฑชุมชน
3) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ
4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1) สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4) ปรับปรุงและพัฒนาแม น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1) ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2) ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
4) รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
5) สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
7) สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
8) ปรับปรุงและพั ฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
10) จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
11) สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น
12) สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
13) สงเสริมภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
14) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
15) สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน
16) สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบั ติงาน
2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได
5) สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น
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6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่น
ภายในประเทศและตางประเทศ
8) สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน
จุดยืนทางยุทธศาสตร
Positioning จากการวิเคราะหข อมู ลพื้นฐานและศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงกําหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) เทศบาลฯ ไว 3 ประเด็น คือ
1. การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมของเมืองใหมีมาตรฐาน สวยงาม และมีความปลอดภัย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน
3. การพัฒนาระบบบริหารงานที่มี ประสิท ธิภาพประสิท ธิผลมุ งสนองตอบตอ การแกไ ขปญ หาความ
เดือดรอนของประชาชน

 นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
“จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหเปนถนนที่เปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบระบาย
น้ําเต็ม รูป แบบ มี โ ครงข า ยเชื่อ มต อ จัด ภูมิ ทัศน สวยงามดว ยระบบสายไฟลงใตดิ นในถนนสายหลั ก ขยายการ
ใหบริการไฟฟาสาธารณะใหอยางทั่วถึง สรางทางเทา ปลูกตนไมเพื่อความสวยงามและรมรื่น”

นโยบายดานสิง่ แวดลอม
“จะพั ฒนาระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบถู ก หลัก สุ ข าภิ บ าลและไม มี ข ยะตกคา งตามชุ ม ชน
รณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการใชประโยชนจากขยะรวมถึ งการลดมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และ
เสียง ตลอดจนการจัดใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา และบอดักไขมันกอนปลอยน้ําเสียลงทอระบายน้ํา”

นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวติ
“จะสงเสริมการนันทนาการตางๆ แกผูสู งอายุ จัดสรางศูนยบริการผูสูงอายุ ดูแ ลชวยเหลือเรื่องที่อยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ใหการสงเคราะหเด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม รวมทั้งจะถื อเอาปญหา
เยาวชนและครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งจะจัดสวนสาธารณะใหมี ความสมบูรณสวยงาม ปลอดภัย เพื่อใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และศูนยกลางออกกําลังกายของประชาชน และจะสานตอโครงการพัฒนา ริม ฝง
แม น้ํ ามู ล เพื่ อการพัก ผอ น ออกกํ าลัง กาย และการท องเที่ย ว อีก ทั้ง สงเสริม ใหมี สถานที่ ออกกําลั งกายสํา หรั บ
ประชาชน รวมทั้งการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนทุกชุมชน”

นโยบายดานเศรษฐกิจ
“จะสงเสริมเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนวพระราชดําริข องพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และกระตุน
เศรษฐกิจ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งดานศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลตลอดทั้งป รวมทั้ง
การสรางภาคีเครือขายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุม อาเซีย น และอินโด
จีน เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหเปนศูนยกลางทางการคา การทองเที่ย ว การลงทุนถือ
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เป นยุ ทธศาสตรส รา งโอกาสใหกั บประชาชน ในเรื่อ งการมี โอกาสในการสร างรายได ม ากยิ่ งขึ้ น โดยจะเนน ให
ความสําคัญการมี สวนรวมของชุมชน เพื่อใหการพัฒนามุงสูการพึ่งตนเองใหได”

นโยบายดานการศึกษา
“จะสงเสริมการศึกษาขั้ นพื้ นฐานใหมี ม าตรฐาน และเปนธรรมดวยความเสมอภาค จัดใหมี โครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคน จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่ ม ขึ้ น มี ศูนยการเรีย นรูใ น
โรงเรีย น ชุม ชน ศูนยการเรีย นรูเพื่ อบริการเยาวชนและประชาชน และจัดใหมี ศูนยพั ฒนาทักษะความรูเกี่ย วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต”

นโยบายดานสาธารณสุข
“จั ด ให มี ศู น ย บริ การสุ ข ภาพชุ ม ชน และการแพทย ท างเลื อ กให ครอบคลุ ม พื้ นที่ เ ขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สนับสนุ นการเพิ่ ม ประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย และสาธารณสุ ขใหทันสมั ย เพื่ อรองรับการ
เจริญเติบโตของเมือง โดยประชาชนทุกระดับตองเขาถึงการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเทาเทียม”
พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแหงในเขตเทศบาลใหถู กสุข ลักษณะ สะอาด มี คุณภาพ
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ, ดูแลรักษา
จัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนใหครอบคลุมทุกดานทั้งดาน การรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ และการควบคุมโรค และการฟนฟูสุขภาพ
สนับสนุน และบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมี ประสิทธิภาพ
และสามารถบริการชวยเหลือประชาชนไดตามมาตรฐาน

นโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
“จะรวมกับประชาชน ชุมชน และกลุมองคกรตางๆ อนุรักษงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
เชน งานแหเทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต งานแขงเรือยาว งานบุญของคุม วัด ชุม ชน เปนตน รวมทั้ง
การจัด ใหมี โ ครงการสง เสริม คุ ณธรรมจริย ธรรม พั ฒนาปรับปรุงศาสนสถานให มี ความพรอมรองรั บ การปฏิบั ติ
ศาสนกิจของประชาชนไดอยางเหมาะสม”

นโยบายดานการทองเที่ยว และการกีฬา
“จะจัดกิจกรรมสงเสริม การทองเที่ย วอยางตอเนื่องทุกรูปแบบ เพื่ อทําใหเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนลาง มีการจัดพัฒนาแหลงทองเที่ย ว โดยอนุรักษแ หลงทองเที่ย วเกา
และสงเสริมใหมีแหลงทองเที่ยวใหมนอกจากนี้ยังสนับสนุนการแขงขันกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการกีฬาของเด็ก
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหมี ทักษะดานการกีฬ า และสงเสริม การออกกําลั งกายเพื่ อสุ ข ภาพสําหรั บ
ประชาชนอยางเหมาะสม”

นโยบายดานการจราจร
“จะปรับปรุงระบบจราจร โดยสรางถนนเพื่อเพิ่มชองทางจราจร สนับสนุน ประสาน สงเสริม ภารกิจ
และโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาจราจรอยางเปนระบบรวมทั้งสรางวินัย การจราจร เพิ่ ม
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ประสิ ทธิภาพ คุณภาพของสัญญาณและเครื่องหมายจราจร จัดระบบการขนสงมวลชน เชื่อมโยงระหวางชุม ชน
ระหวางเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง”
จัดรถบริ การประชาชน โดยเฉพาะนัก เรีย นเพื่ อลดความแออัดของการจราจร และบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนในชวงเวลาการจราจรหนาแนน ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อความปลอดภัย
ใหกับชุมชน และเสนทางจราจร

นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“จะจัดระบบการชวยเหลือ ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ทุก รูปแบบ ให เพีย งพอและสามารถ
ชวยเหลือประชาชนทุกสถานการณครอบคลุมทุกชุมชน”
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุ ทธศาสตร
ชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเพื่อใชใ นการขั บเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใช
เปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล(ป 2558-2559) และกรอบการปฏิรูป ในระยะที่ 3 (ป
2560 เปนตนไป) ในการที่จะบรรลุวิสัย ทัศนแ ละทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน
ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดีย วกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุ ทธศาสตรชาติใ นระยะยาวเพื่อถ ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี การบูรณาการและสรางความเข าใจถึ งอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขั บเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแ หงชาติแ ละบรรลุวิสัย ทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนป ระจําชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแข งขั นมีรายไดสูงอยู ใ นกลุม ประเทศพั ฒนาแลว คน
ไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป นธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติ ที่จะใชเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกั นทางสังคม
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้
1 ยุทธศาสตรดา นความมั่ นคง มี เ ปาหมายทั้งในการสรางเสถี ย รภาพภายในประเทศและชว ยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุม ประเทศอาเซีย นและประชาคมโลกที่มี ตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่ นคงทางการเมื องขจัดคอรรัปชั่นสรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่ นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพั ฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมื อระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพั ฒ นาเสริม สร างศั กยภาพการผนึ กกาลัง ป อ งกั น ประเทศ การรัก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติแ ละระบบบริหารจัดการภัย พิ บัติรักษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่ อใหประเทศไทยสามารถพั ฒนาไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลวซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ ม ความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสรางความมั่ นคงและปลอดภัย ดาน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมทั้งการพั ฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต
ทั้งนี้ ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถี ย รภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่ นการ
สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขั นที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจาก หวงโซมูลคาในภูมิ ภาคและเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(2) การพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก ารบนฐานของการพั ฒ นานวั ตกรรมและมี ค วามเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เข ม ข นเพื่ อสรางมู ลคาเพิ่ ม และขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและ
ในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ ยนไป รวมทั้ งเปน
แหลงอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข งขั นของภาค
เกษตร ส งเสริม เกษตรกรรายยอ ยใหป รับ ไปสู การทํ าการเกษตรยั่ งยื นที่ เป นมิ ต รกั บสิ่ งแวดล อม และรวมกลุ ม
เกษตรกรในการพั ฒนาอาชีพ ที่เข ม แข็ งและการพั ฒนาสินคาเกษตรที่มี ศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มี ศักยภาพ
สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใชดิจิตอลและการคามาเพิ่มมูลคา และยกระดับหวงโซมู ลคา
ในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดย
การยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ย วและพั ฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ
สุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(1) การพั ฒ นาผูป ระกอบการและเศรษฐกิ จชุ ม ชนพั ฒ นาทั กษะผูป ระกอบการยกระดั บผลิ ตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพั ฒนาวิสาหกิจชุม ชน
และสถาบันเกษตรกร
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(2) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนและพั ฒนาระบบเมื อง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมื องที่มี ประสิทธิภาพและมี สวนรวม มี การจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(4) การเชื่อมโยงกั บภูมิ ภาคและเศรษฐกิจ โลกสรางความเปน หุนส วนการพั ฒ นากั บนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆเพิ่ ม บทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
3 ยุท ธศาสตร การพั ฒนาและเสริม สร างศัก ยภาพคน เพื่ อ พั ฒ นาคนและสั งคมไทยให เป นรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี เหตุผล
มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรีย นรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง
4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่ อเรงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรมกรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญอาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟ นฟู แ ละ
สร างความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละมี ค วามมั่ นคงด า นน้ํ า รวมทั้ง มี ค วามสามารถในการป องกั น
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิ อากาศและภัย พิ บัติธรรมชาติแ ละพั ฒนามุ งสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุมนาเนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่ อใหหนวยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี สมรรถนะสูงมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล
การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)และรัฐบาล ประกอบดวย
1) ยุทธศาสตรหลัก
1.1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
1.3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1.4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
1.5) ยุ ทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิ ภาคเพื่ อความมั่ งคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
1.6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1.7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชน
กับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
1.8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
1.9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืน
2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุ ทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนด
ประเด็นที่ดําเนินการ 17 เรื่อง ประกอบดวย
2.1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2.2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
2.4) การปองกันปราบปรามและบาบัดรักษาผูติดยาเสพติด
2.5) การจัดการปญหาที่ดินทํากิน
2.6) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
2.7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.10) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
2.12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
2.17) การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ย นแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให การกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยั งคงมี ความตอเนื่องจากวิสัย ทัศนแ ผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อย างมี สวนรวม การพัฒนาที่ยึ ดหลักสมดุลยั่ งยื นโดยวิสัย ทัศนข องการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี รายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง ใหมีความมั่นคง ยั่งยืนและสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
“มั่นคง มั่ งคั่ง ยั่ งยืน ”ของประเทศ การกําหนดตํ าแหนง ทางยุ ทธศาสตร ข องประเทศ (Country Strategic
Positioning) เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุ ทธศาสตรชาติที่ สศช.ไดจัดทํา
ขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอย างเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิ
สติกสข องภูมิ ภาค สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสหรัฐ) และ 301,199
บาท (8,859 ดอลลารสหรัฐ) ตอคนตอป
3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม ต่ํากวารอย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริม าณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)
2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3.การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) รักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษแ ละการใชประโยชนอย าง
ยั่งยืนและเปนธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพและเสริ ม สร า งธรรมาภิบ าลในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของน้ํา
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5.การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. ความมั่นคง
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10. การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค

วิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2563
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี ไดแ ถลงนโยบายการขั บเคลื่อ น
ประเทศไทยสู ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
มั่นคงการที่ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ยสิน ไม ใ ชความรุนแรงหรือ
วิถีนอกกฎหมาย
มั่ งคั่งประชาชนมี ความเป นอยู ที่ดีขึ้ นตามสมควรแกฐ านะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับตลาดโลก โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอยางบูรณาการ
ยั่งยืนการคํานึงถึ งความเหมาะสม คุม คา ในการปฏิบัติงาน รูเทาทันการเปลี่ย นแปลง มี ภูมิ คุม กัน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีฯ ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่ อวัน
ศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพั ฒนาและส งเสริม การใช ประโยชน จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพั ฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
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10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดนอมนําแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง มาใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อใชเปนหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย าง
ยั่งยืน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนการพัฒนาจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบ ลราชธานี จังหวัด ศรีส ะ
เกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ
ประเด็นยุทธศาสตร
กลุ มจั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือตอนล าง 2 ได กํ าหนดประเด็นยุ ทธศาสตร การพั ฒนากลุ มจั งหวั ดฯ
เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด
เปาประสงค
1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสรางมู ลคาเพิ่ม ใหผลิตภัณฑจากการแปรรูปข าว
หอมมะลิคุณภาพดี
3. พัฒนาและเพิ่มชองทางการตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิคุณภาพดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรเพิ่มขึ้น เปาหมาย 4 ป 400 กก. ตอไร
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด เปาหมาย รวม 4 ป รอยละ 8
3. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 12
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
2. สงเสริมเครือขายผูผลิต ผูประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดี
3. เพิ่มชองทางการตลาดขาวหอมมะลิคุณภาพดี
4. สรางและพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการตลาด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับ มาตรฐานและยั่งยืน
เปาประสงค
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาด
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20
2. อัตราการขยายตัวของรายไดทองเที่ยวของกลุมจังหวัด รอยละ 13.55
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาดทองเที่ยว และสงเสริมการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุม ชน
เพื่อการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบ
วงจรและไดมาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
2. เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพื่อสนับสนุนการคา
4. เสริมสรางศักยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 12
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP คาเปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
2. เสริมสรางเครือขายพั นธมิ ตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่ อนบาน
3. การศึกษาวิ จัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา
4. เสริมสรางศักยภาพและความรวมมือภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาดานการคาชายแดนใหมีมาตรฐานรองรับการคาการลงทุนระหวางประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแขงขัน
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แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ.2561–2564
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยูทั นสมัย ประตูสูการคาการลงทุน ทองเที่ยวหลายมิติ เกษตรสูสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสรางพื้ นฐานและสาธารณูปโภคใหมี ความทันสมั ย รองรับการขยายตัวจาก
สวนกลางและการใชชีวิตของประชาชนในจังหวัดใหมีความมั่นคง ปลอดภัย
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ที่
มีมาตรฐาน
3. สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองศูนยกลางทางการคา การลงทุนในภูมิภาค
4. พัฒนาการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการทองเที่ยว
5. สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมสมั ย ใหม เพื่ อสรางรายไดแ ละ
มูลคาเพิ่ม
เปาประสงครวม
1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีชีวิตที่ดี ใชชีวิตอย างมี ความสุข ปลอดภัย ภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. การขยายตัวดานเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ทุกภาคสวนมีการเติบโตอยางตอเนื่องและกระจาย
สูประชาชนทุกระดับ
ตัวชี้วัด/เปาประสงค
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป เปาหมาย 4 ป รอยละ 6
2. รอยละของรายไดตอหัวของประชากร (GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10
3. รอยละของคะแนน O-NET ในแตระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรีย นรู เพิ่ ม ขึ้ นรอยละ 1 เปาหมาย
4 ป รอยละ 54
4. สถิติอาชญากรรมลดลงรอยละ 25 ตอป
ประเด็นยุทธศาสตร (โดยจัดลําดับความสําคัญ)
จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการคาและการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความมั่ นคง ปลอดภัยของประชาชน
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุม ชนเข ม แข็ ง เปนประตูการคาการทองเที่ย ว การเกษตรมี ศักยภาพ มี การพัฒนา
อยางสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานบริการประชาชน
2. สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแกประชาชน
3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น
4. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
5. สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แกประชาชน
6. สงเสริมใหประชาชนรูจักสิทธิ หนาที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
7. สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. สงเสริมระบบตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. สงเสริมใหเกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน
10. สงเสริมใหภาคประชาชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
11. บริหารจัดการการทองเที่ยวของจังหวัด
12. สงเสริมใหเกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
14. จัดใหมีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษฟนฟู และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน
2) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐาน
3) พัฒนาระบบชลประทานใหทั่วถึงและเพียงพอ
4) ขยายเขตบริการไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน
5) พัฒนาระบบระบายน้ําที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด
2) สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน
3) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น
4) สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
5) สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพแกประชาชน
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3. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมความรูเรื่องประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่และกฎหมายแกประชาชน
2) สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
3) สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน
4) สงเสริมการบูรณาการ การทํางานของทุกภาคสวน
5) สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง
4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหม
2) สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
3) อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวของสวนรวม
4) พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเที่ยว
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
6) สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
5. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2) พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
3) สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ
4) จัดใหมีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
6. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพั ฒนา
1) อนุรักษ ฟนฟู สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2) จัดใหมีศูนยการเรียนรูและการอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน
3) จัดใหมีศูนยการเฝาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดกับยุ ทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นและโครงสร างความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร
1
ชาติ 202 ป
3

(1)ยุทธศาสต
รดานความ
มั่นคง

1)ยุทธศาสตร

แผนพัฒ4 นา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตร
จังหวัดอุบลราชธานี

(2) ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

(3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน

2) ยุทธศาสตร
การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

(4) ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทาง
สังคม

(5) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

3)ยุทธศาสตร

4)ยุทธศาสตรการ

5) ยุทธศาสตรการ

6) ยุทธศาสตรดาน

การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

เติบโตที่เปนมิตร

เสริมสรางความ

การเพิ่มประสิทธิภาพ

กับสิง่ แวดลอมเพื่อ

มั่นคงแหงชาติเพื่อ

และธรรมาภิบาล

ขาวหอมมะลิสูความตองการของ

ระดับมาตรฐานและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่

1.ยุทธศาสตรดานการ
พั ฒ น า โ คร ง ส ร า ง
พื้นฐาน

2.ยุทธศาสตรดาน
การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาล
นครอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

สูความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน

2) พั ฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหได

2.การสงเสริม
การคาและการ
ลงทุน

การพัฒนาประเทศ

การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

1) พั ฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา

1.การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

(6) ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

3.การสงเสริมการ
พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงคุณภาพ

3.ยุทธศาสตรดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3) พั ฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคา
การคาชายแดนครบวงจรและได
มาตรฐานสากล

4.การยกระดับ
การผลิตและแปร
รูปสินคาเกษตร

4.ยุทธศาสตรดานการ
วางแผนการสงเสริม
การลงทุน พาณิชย
กรรมและการ
ทองเที่ยว

5.ยุทธศาสตร
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

5.การสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
ของประชาชน

6.ยุทธศาสตรดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์

