ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่

โดย
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๙๗๓๘๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
*************************************

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดตั้งตามพระราชบั ญ ญั ติเปลี่ ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาล เป็ น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยังผลให้สุขาภิบาลยกฐานะ
เป็น เทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมี 14 มาตรา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ
ตำบลพิมายบางส่วน และ ตำบลพิมายเหนือบางส่วน และติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลพิมายเหนือ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลพิมาย
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ตั้งอยู่ในอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากจังหวัด
ศรีสะเกษประมาณ 60 กิโลเมตร อำเภอปรางค์กู่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ได้แก่.ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อำเภอสำโรงทาบและอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2.8224 ตารางกิโลเมตร
หรือ 1,750 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน บางตำบล จำนวน 2 ตำบล ดังนี้.1. ตำบล พิมาย
ได้แก่ หมู่ที่ 1 เต็มพื้นที่
หมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่
และ หมู่ที่ 5 ( บางส่วน )

2. ตำบล พิมายเหนือ

ได้แก่ หมู่ที่ 4 ( บางส่วน )

แผนทีเ่ ทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ภูมิประเทศ
สภาพภูมปิ ระเทศของ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทราย ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 1,035 ไร่
เช่น ใช้ในการทำนาปลูกข้าว เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและยาวนานกว่าทุกฤดู ในฤดู
หนาวค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะตกหนัก จนบางครั้ง
น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
หรือ 1,750 ไร่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ

2.8224

ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 4 หมู่บ้าน และซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
เต็มหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน บางตำบล จำนวน 2 ตำบล ดังนี้.1. ตำบล พิมาย
ได้แก่ หมู่ที่ 1 เต็มพื้นที่
หมู่ที่ 4 เต็มพื้นที่
และ หมู่ที่ 5 ( บางส่วน )
2. ตำบล พิมายเหนือ ได้แก่ หมู่ที่ 4 ( บางส่วน )
การเลือกตั้ง
จำนวนตามบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

หน่วยที่
ที่ออกเสียง
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
รวม

จำนวนผู้มีสิทธิ (คน)
ชาย
หญิง
รวม

จำนวนบ้านทั้งหมด
(หลังคาเรือน)

27๒

26๔

54๖

๑๕๙

36๔

40๕

76๙

๒๗๐

27๑

31๓

5๘๔

๑๖๖

๑๓๙

๑๔๑

๒๘๐

๖๕

1,04๖

1,1๓๓

2,17๙

๖๖๐

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

๓. ประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบล

หมู่ที่
พิมาย
1
พิมาย
4
พิมาย (บางส่วน)
5
พิมายเหนือ (บางส่วน)
4
รวมจำนวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชาย (คน)
หญิง (คน)
853
855
374
390
64
67
122
125
1,413 คน 1,437 คน

รวม
1,708
764
131
247
2,850 คน

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

จำนวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบล

หมู่ที่
พิมาย
1
พิมาย
4
พิมาย (บางส่วน)
5
พิมายเหนือ (บางส่วน)
4
รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งหมด

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ครัวเรือน
800
207
26
49
1,080 ครัวเรือน
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

4. สภาพทางสังคม

ด้านสังคมและชุมชน

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 2 แห่ง
คือ 1. โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 2. โรงเรียนบ้านเหล็ก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจำนวน 1 แห่ง
คือ โรงเรียนปรางค์กู่
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปรางค์กู่
มีจำนวน 1 แห่ง
- ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำนวน 1 แห่ ง ปี การศึ กษา 25๖๒
รับเด็ก 2 ระดับ ดังนี้.ระดับ 2 ขวบครึ่ง และ
ระดับ 3 ขวบ
มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 คน
ด้านสังคม

ที่
1.

2.
3.

ข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
รายการ
ชาย
หญิง
รวมจำนวน หมายเหตุ
(คน)
(คน)
( คน )
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
60 - 69 ปี
70
134
204
70 - 79 ปี
60
51
111
80 - 89 ปี
5
20
25
90 ปี ขึ้นไป
2
2
4
รวม
137 คน
207 คน
344 คน
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
20
23
43
รวม
20 คน
23 คน
43 คน
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๒
๒
รวม
- คน
๒ คน
๒ คน
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน
จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลปรางค์กู่ จำนวน 1 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลปรางค์กู่

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตรากำลังเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้.- รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์ดบั เพลิง ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
ถนนทีอ่ ยู่ในเขต เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีทั้งสิ้น 27 สาย
1. ถนนทางหลวงแผ่นดิน
จำนวน 2 สาย ระยะทาง 3.20 ก.ม.
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. ) จำนวน 24 สาย ระยะทาง 10.85 ก.ม.

3. ถนนดิน

จำนวน

1 สาย ระยะทาง

0.85 ก.ม.

การประปา
การประปาอยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยใช้แ หล่ งน้ ำจากห้ ว ย
สำราญเป็นแหล่งน้ำดิบ ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 1,170 ราย
การไฟฟ้า
เทศบาลตำบลปรางค์ กู่ ได้ รั บ พลั ง งานไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่
ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงครบทั้ง 10 ชุมชน
การสื่อสาร
- มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
เพือ่ ให้บริการรับ - ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์

6. ระบบเศรษฐกิจ

ลักษณะการใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,750 ไร่ แยกตามประเภทการใช้ และ
ขนาดพื้นที่โดยประมาณเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้.- พื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัย
ประมาณ
505 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรม
ประมาณ 1,035 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นหน่วยงาน
ประมาณ
100 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสถานศึกษา
ประมาณ
60 ไร่
- พื้นที่ที่เป็นสาธารณะ
ประมาณ
50 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนั้นมี
บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและบริการ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และอื่น ๆ ราษฎรในพื้นที่มีรายได้
เฉลี่ยประมาณ 76,964 บาท ต่อคนต่อปี การเกษตรกรรม พืชเพาะปลูกที่สำคัญ คือ ข้าว

การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้าขายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ มีลักษณะเป็นการค้าปลีก แยกเป็นประเภทต่าง ๆ
ดังนี้.-

ร้านขายของชำ
ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
ร้านขายอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว)
ร้านขายอาหารตามสั่ง
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

26
3
12
12
11

ร้าน
ร้าน
ร้าน
ร้าน
ร้าน

- ร้านบริการเสริมสวยตัดผม
จำนวน 22 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ต่าง ๆ
จำนวน 8 ร้าน
- ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน 8 ร้าน
- สถานบริการน้ำมัน
จำนวน 4 แห่ง
- ตลาดสด
จำนวน 1 แห่ง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่
มีธนาคารเปิดให้บริการอยู่ 1 แห่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ มีตู้ ATM ให้บริการอยู่ 10 แห่ง
- ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารออมสิน
- ธนาคาร ธกส
- ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
จำนวน 2 แห่ง คือ
1. วัดบ้านพิมาย
2. วัดบ้านระกา
ศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ราษฎรส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร 60 %
พูดภาษาอีสาน 25 % และภาษาอื่น ๆ 15 %
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ
- ประเพณีแห่บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- ประเพณีสงกรานต์
ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
ช่วงวันที่ 6 - 7 พฤษภาคมของทุกปี
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
ช่วงก่อนถึงวันเข้าพรรษาของทุกปี
- ประเพณีงานแซนโฎนตา
ช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี
- ประเพณีลอยกระทง
ช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
มีจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้.- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
จำนวน
2 คัน
- รถเครนไฮดรอลิก
จำนวน
1 คัน
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
จำนวน
2 คน
- พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
จำนวน
5 คน
- พนักงานเก็บกวาดขยะ
จำนวน
7 คน
จำนวนขยะมูลฝอยต่อเดือนในเขตเทศบาล โดยประมาณ จำนวน 64.45 ตัน/เดือน

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
กายภาพ
ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้ ก ำหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อ ย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อัน ใกล้ นี้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสั ดส่ วนที่สูงขึ้น มีอัตรากำลังมากขึ้น
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าคตามที่ ก ฎหมายกำหนด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบ โดยมีความครอบคลุ มภารกิจการพัฒ นาในทุ กๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้ เห็ นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุ นในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกำหนด
ภารกิจ และแนวทางการดำเนิ นงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การกำหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่ส อดคล้ องและประสาน สนับสนุ นในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้
ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒ นาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้
ดังนั้ น การจั ดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
๑.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๑.๓ กองทัพ หน่ วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.
๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด
การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564)
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด
๒.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้ต่อหัว
๓.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
3.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4 เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และรั ก ษาวิ นั ย ทางการเงิ น
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
3.๒.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ
3.๒.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความ
มั่นคง
3.๒.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
๓.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5. ด้านความมั่นคง
๕.๑ เพื่อปกป้ องสถาบั น พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิด
จากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๕.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
๕.๔ เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการบริห ารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
๑.๒ เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีการบริห ารจัดการและให้ บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้ง
มีกลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
สนั บ สนุ น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณ ภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน
๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทัง้ ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม
รวมทัง้ พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ให้แก่ผู้ใช้บริการ
๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้น ฐานด้านน้ำประปาทั้งใน
เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ลดอั ต ราน้ ำ สู ญ เสี ย ในระบบประปา
และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ
นำเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๘.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
๙.๓ เพื่ อพั ฒ นาและฟื้ น ฟู พื้ นที่ ฐ านเศรษฐกิจหลั กให้ ขยายตัว อย่างเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้ อ ม
และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๙.๔ เพื่อพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้ สนับสนุนการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๑๐.๑ เพื่อใช้ป ระโยชน์ จากจุดเด่นของทำเลที่ ตั้งของประเทศไทยที่เป็ นจุดเชื่อมโยงสำคั ญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย
๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
๑๐.๓ เพื่ อเพิ่มบทบาทของไทยในเวที โลกด้วยการส่ งเสริมบทบาทที่ส ร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
โดยใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งใน
และนอกอาเซียน
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation)
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตการค้าการลงทุน
เป้าประสงค์
๑. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า
และบริการ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40
ของพื้นที่ภาค
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรใน
พื้นที่ลุ่มน้ำทีม่ ีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันส าปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลิตโคเนื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร
และกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้าน
การผลิตตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตาม
ความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร
2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
วิสัยทัศน์
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทาง
การตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่าย
พันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพิ่ม
ช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการ
บริหารจัดการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์
(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กรอบแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(3) เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ
ด้านการผลิตและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยว ให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจร และได้
มาตรฐานสากล

(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ้าน
(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics)
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า

3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิ
บาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง

กรอบแนวทางการพัฒนา
(1) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจ าหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา
(2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มี
คุณภาพ
(3) สนับสนุนการน้อมน าปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค
ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม
และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มี
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ และ
ธรรมาภิบาล

กรอบแนวทางการพัฒนา

(1) สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงาน
ทางเลือก
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า
(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(3) พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก
(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรร

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
วิ สยั ทัศน์ ของเทศบาลตาบลปรางค์ก่ ู (Vision)
“เมืองปรางค์ก่นู ่ าอยู่ แหล่งผลิ ตเกษตรอิ นทรีย์ วิ ถีสามเผ่าไทย”
พันธกิ จการพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์ก่ ู
วิสัยทัศน์ เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจ เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก
หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เท ศ บ า ล ต า บ ล ป ร า ง ค์ กู่ จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด พั น ธ กิ จ ก า ร พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล
ดังนี้ .1.
2.
3.
4.
5.

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ - ทางบก
การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
การพัฒนาบริหารจัดการสู่หลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสามเผ่าไท

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการซึ่ง
กิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เทศบาลตาบลปรางค์ก่ ู จึงได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เทศบาล ดังนี้ .1. การคมนาคมและการขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
4. เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์
5. อนุรักษ์ประเพณีสามเผ่าไทให้คงอยู่ตลอดไป
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลปรางค์ก่ ู
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ดำเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา การจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. สนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. ให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชร ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
4. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมชุมชนต้านยาเสพติด
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
6. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคระบาด
7. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
9. เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและดำเนินการแก้ไขปัญหา
ของตนเองและสังคม
10. อุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แก่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
2. การบริหารกิจการท้องถิ่น และการบริหารจัดการบุคคล

ส่ วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัด ทำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อรับผิ ดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่าง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผล รวมทั้ งกำหนดมาตรการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านต่ า งๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ านการสร้างโอกาสและความเสม อภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม และ
คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครัฐ เพื่ อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมี
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศ
ระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่
ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่าน

มา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำใน
หลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชน
มีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้
และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศ
ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้
เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่
เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่
การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็น
ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก

สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึง่
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ใน
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่า
ครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่าง
กันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจ
นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้อง
มีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ

พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการ
พัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม

(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
➔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1 ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
โดยใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งในและนอกอาเซียน
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation)
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า
การลงทุน
เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ภาค
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันส าปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลิตโคเนื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ
2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตตาม
ความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร
อ้างอิง http://readgur.com/doc/1955606/ แนวทางการจัดท าและปรับแผนฯ ภาค รัฐ ธนาดิเรก, Ph.D.
31 สิงหาคม 2559
3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) พ.ศ. 2557 - 2560
ชื่อกลุ่ม ราชธานี เจริญศรี โสธร
วิสัยทัศน์

“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า
ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
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เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
กรอบแนวทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
(2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าข้าวหอม
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
มะลิสู่ความต้องการ
(3) เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ของตลาด
(4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ
ด้านการผลิตและการตลาด
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ท่องเที่ยว ให้ได้ระดับ
(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
มาตรฐานและยั่งยืน
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
การบริหารจัดการ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจการค้าและเพิ่ม
(2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
มูลค่าการค้าชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้าน
ครบวงจร และได้
(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics)
มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรอบแนวทางการพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ
(1) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐานและการ
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก
ยกระดับเศรษฐกิจ
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร
ให้พึ่งตนเองและ
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
แข่งขันได้
(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจ าหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
(2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
คุณภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) สนับสนุนการน้อมน าปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ

กรอบแนวทางการพัฒนา

(4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค
ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม
และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มี
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ และ
ธรรมาภิบาล

(1) สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงาน
ทางเลือก
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า
(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(3) พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก
(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปีไปสู่การปฏิ บตั ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานเทศบาลตาบลปรางค์กู่
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ดำเนินการไปได้ตามวิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ดังนี้.ที่

ยุทธศาสตร์

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1. กองช่าง
2. กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

1. สำนักปลัด
2. กองสาธารณสุขฯ
3. กองการศึกษา
4. กองช่าง

3 ด้านเศรษฐกิจ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

1. สำนักปลัด
2. กองการศึกษา
3. กองสาธารณสุขฯ
4. กองคลัง

4 ด้านสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน

1. สำนักปลัด
2. กองสาธารณสุขฯ
3. กองการศึกษา
4. กองช่าง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง

5 ด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านการดำเนินงานอื่น

หน่วยงาน
สนับสนุน

-๑รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
............................................................................

แบบ ผ. 0๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (๑.๑ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทถนน /ท่อระบายน้ำ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.
จำนวน ๑
เส้นและลด
ปัญหาน้ำ
ท่วม

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.
จำนวน ๑
เส้นและลด
ปัญหาน้ำ
ท่วม

๑

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ถนนวัชรพล๓

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก มีการ
ระบายน้ำที่ดีและ
ป้องกันน้ำท่วม

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ ยกว่า
๑๕๐.๐๐ ม. และวางท่อรางระบายน้ำ/
ท่อระบายน้ำ แบบครึ่งท่อ/แบบเต็มท่อ
ขนาดคสล. ไม่น้อยกว่าØ๐.๓๐ ม. รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ม.
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกำหนด)

๒

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้าง/ปรับระดับถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน
เทศบาล๗ เชื่อมทางหลวง
๒๑๖๗

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก มีการ
ระบายน้ำที่ดีและ
ป้องกันน้ำท่วม

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
ปรับระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ ขนาดคสล.ไม่น้อยกว่า Ø๐.๘๐ ม.
ไม่น้อยยาว ๑๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลฯกำหนด)

-

-

-

๓

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนน คสล. หนองระหาร

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.
พืน้ ที่รวมเฉลี่ย ๕๙๕ ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลฯกำหนด)

-

-

-

๘๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรสะดวก
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วม

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรสะดวก
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ำท่วม

กองช่าง

๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนมีถนน
จำนวน ๑ ใช้สัญจรสะดวก
เส้น
ปลอดภัย

กองช่าง

-๒–
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (๑.๑ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทถนน /ท่อระบายน้ำ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๔

๕

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนพิมาย

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงานปริมาณงาน พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลกำหนด)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนเทศบาล 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก

ปริมาณงานปริมาณงาน พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกำหนด)

(บาท)
-

-

(บาท)
-

-

(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนมี

๕๐๐,๐๐๐

จำนวน ๑ ถนนใช้สัญจร
เส้น
สะดวก
ปลอดภัย
๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนมี
จำนวน ๑ ถนนใช้สัญจร
เส้น
สะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-๓-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕6๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
............................................................................

แบบ ผ. 0๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (๑.๒ : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา การจราจร)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำประปา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
256๕
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒

๓

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่อง
๑) เพื่อขยายเขตและ
สว่างถนนสาธารณะพลังงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
๒) เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
โครงการปรับปรุง/เปลี่ยน
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ระบบท่อส่งน้ำดิบเทศบาล สำหรับทำเกษตรกรรม
ตำบลปรางค์กู่
และใช้อุปโภคที่
เพียงพอ

ปริมาณงาน ขยายเขต/ติดตั้งเสาไฟถนน
โซล่าเซลล์ พร้อมโคมไฟ ภายในเขต
เทศบาลฯ (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลฯกำหนด)

ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิว้
ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ม.
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกำหนด)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง
เพิ่มขึ้นใน
ชุมชน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนรับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
และมีไฟฟ้าส่อง
สว่าง

ประชาชน ประชาชนมี
ร้อยละ๘๐ น้ำประปาใช้
มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ
อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
กองการ
ประปา

