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บทท่ี 1  

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับพื้นที่ รวมถึง
มาตรการทางผังเมืองที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับอำเภอขุขันธ์ ได้ดังน้ี  
 

1.1 นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศ  

 นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศ และระดับภาค เป็นการชี้นำทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่มุ ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู ่กับการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร  

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากความเชื่อมโยงดังกล่าว สามารถสรุปเนื้อหาสาระของนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในระดับประเทศ ที่เกี ่ยวข้องกับอำเภอขุขันธ์ ตามแนวทางการพัฒนาหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางหลักแต่ละด้าน ดังน้ี (ตารางท่ี 1.1-1) 
  ด้านสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพประชากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) ในกระบวนการบริหารปกครองประเทศและพ้ืนที่ 
  ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจ บุคลากร และการผลิตบนฐานความรู ้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพยากร และเทคโนโลยี อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และ
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

  ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นธรรม 
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ตารางท่ี 1.1-1 สรุปนโยบาย และยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ และระดับภาค 

นโยบาย และยุทธศาสตร ์
แนวทางการพัฒนาหลักของจังหวดั แนวทางการพัฒนา 

อำเภอขุขนัธ์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที ่12 พ.ศ.2560-2564  

วิสัยทัศน์ 

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร ์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

-  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

   และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
   สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

-  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า 
   เทียมและทั่วถึง 
-  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดย

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

-  การสร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีพใน
สังคมสูงวัย 

-  การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม 

-  การยกระดับรายได้และสร้าง
โอกาสในการประกออาชีพมุ่งเน้น
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

-  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคน
ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

-  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
ทรัพยากร  

-  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมโดยการเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน 

-  การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 

   และการหลุดพ้นกับดักรายได้ 

   ปานกลางสู่รายได้สูง 
-  การส่งเสริมด้านการวิจยัและ    
   พัฒนา 
-  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

-  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ 
   เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

-  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่   
   เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

-  การปรับโครงสร้างการผลิต 

-  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค 

   และความเป็นเมือง 
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  และสิ่งอำนวยความสะดวกของ 
  เมือง 
- การพัฒนาด้านการขนส่งและโล 

   จิสติกส์เช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน 

- การส่งเสริมการลงทุน การค้า 

  ชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนา 
  เศรษฐกิจพิเศษ  

-  การสร้างความเจริญเติบโตทาง  
   เศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตร 
   กับสิ่งแวดล้อม 

-  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อ   
   การเติบโตสีเขียว  

-  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร       
   กับสิ่งแวดล้อม 

-  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน 

   และการสร้างงานสีเขียว   

-  การจัดการมลพิษและรกัษา 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

-  การพัฒนาความร่วมมือด้าน  
   สิ่งแวดลอ้มระหวป่ระเทศ ผลักดัน 

   การจัดทำแผนแม่บทการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดลอ้มของอาเซียน 

-  การเพิ่มขีดความสามารถในการ 
   ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 

   แปลงสภาพภูมิอากาศและการ     
   บริหารจัดการเพื่อลดความ 

   เส่ียงด้านภัยพบิัติ  
 

- ส่งเสริมภาครัฐ เอกชน และ    
   ประชาชน ในการพัฒนา 
 การมสี่วนร่วมเร่ืองการเมือง 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบน
 พื้นฐานทรัพยากรและศักยภาพ
 ชุมชน 

- ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขระดับนานาชาติ และ
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
เพ่ือลดความเล่ือมล้ำ 

- พัฒนาระบบการผลิต การแปร
รูปสินค้าการเกษตร และตลาด
กลางสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานเพ่ือส่งออกเป็นสินค้า
ระหว่างประเทศ 

-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง 
 ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
 อย่างเท่าเทียม 

-  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมถึงนโยบายและแผนงาน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-  ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณีตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบทอดให้เป็น
เอกลักษณ์ต่อไป 
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ตารางท่ี 1.1-1 สรุปนโยบาย และยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ และระดับภาค (ต่อ) 

นโยบาย และยุทธศาสตร ์
แนวทางการพัฒนาหลักของจังหวดั แนวทางการพัฒนา 

อำเภอขุขนัธ์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 

2)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ.2560-2564 

วิสัยทัศน์ 

“อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ 

เป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

คุ้มค่าและยั่งยืน 

4. สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

 ภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

-  สร้างสังคมให้มีสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

-  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์   
   วัฒนธรรม ประเพณี และทำ 
   นุบำรุงศาสนา 
-  พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบ  
   สาธารณูปโภค ปัจจัยพ้ืนฐาน 

   ทางสังคม และระบบบริการ  
   สุขภาพให้มีมาตรฐาน 

  

-  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

   การยกระดับเศรษฐกิจให้     
   พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

  

-  สนับสนุน ฟื้นฟ ูอนุรักษ ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติแลดสิ่งแวด 

   ล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก 

   ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 

-  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ   
   และพลังงานทางเลือก 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
   จัดการน้ำ 
 

 

 

  

- ส่งเสริมการเติบโตสีเขียว 
(Green Growth) ได้แก ่การ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และพัฒนา 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบ
ต่อแหล่งทรัพยากร 

-  พัฒนาระบบการบำบัดและกำจัด
ของเสียให้ได้มาตรฐาน 

-  อนุรกัษ์และใช้ประโยชนแ์หล่ง
ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและขนส่งในพ้ืนที่ และ
พื้นที่ต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาในระดับจังหวัด และ 

 ระดับภาค 

-  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อ 

   รองรับการค้าชายแดนและ 

 การลงทุนระหว่างประเทศ 
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ตารางท่ี 1.1-1 สรุปนโยบาย และยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ และระดับภาค (ต่อ) 

นโยบาย และยุทธศาสตร ์
แนวทางการพัฒนาหลักของจังหวดั แนวทางการพัฒนา 

อำเภอขุขนัธ์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 

3) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558-2569 

วิสัยทัศน์ 

“เพ่ือให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านมีนำ้สะอาดอุปโภคบริโภค นำ้เพ่ือ 

การผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ใน 

เกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยัง่ยืน ภายใต้การพัฒนา 
อย่างสมดุล โดยการมีสว่นร่วมทุกภาคสว่น” 

ยุทธศาสตร ์
1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
2. การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

4. การจัดการคุณภาพน้ำ 
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย 
    ของดิน 

6. การบริหารจัดการ 

-  พัฒนาและบรรจุความรู้เรื่องน้ำใน  
   หลักสูตรของทุกระดับการศึกษา 

-  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วน  
   ร่วม พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการ 
   มีสว่นร่วมและสิทธิหน้าทีอ่ยา่ง 
   ชัดเจนของประชาชน องค์กร 
   เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ใน 

   การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
   อย่างชัดเจน 

 

-  การติดตามและประเมินผล จัดทำ    
   ฐานขอ้มูลโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้   
   เป็นกลไกในการประเมินผลที ่
   สามารถวัดความสำเร็จการพัฒนา 
   ภายใต้โครงการลงทุนขนาดใหญ่  
   ด้านทรพัยากรน้ำ 

 

-   จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือ 

    การเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรอย่าง 
    ทั่วถึง และเป็นธรรม 

-   การปลกูป่าเพ่ือฟื้นฟูสภาพปา่ใน 
พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่า 
เส่ือมโทรมในพื้นที่ป่าสงวน 

-   การปลกูหญ้าแฝกในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
และในพ้ืนที่การเกษตรที่ลาดชัน 
เพ่ือลดการสูญเสียหน้าดิน 

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค  

- พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการนำ้อยา่งยั่งยืน  

- บูรณาการมาตรการใช้โครงสร้าง
และการกำหนดพื้นทีห่น่วง พกั 
และระบายน้ำเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 
ควบคู่กับการฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณเสี่ยง
อุทกภยัอยา่งระมัดระวัง 

- บูรณาการมาตรการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่น
ของกิจกรรมและประชากร 
ควบคู่กับมาตรการป้องกัน
บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลด
ผลกระทบเป็นหลัก 
(Prevention and Mitigation) 

-  สร้างการมีส่วนร่วมและความ
สามัคคีของหน่วยงานในพื้นที่ 
ทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่น 

ในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน 

 

ที่มา : สรุปโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2562. 
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1.2 นโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

  จากการรวบรวมและศึกษานโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา
ที ่คล ้ายคล ึงก ับนโยบาย และย ุทธศาสตร ์  ในระด ับประเทศ ข ้างต ้น โดยแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นเป็นหลัก ทั้งการเพิ่มรายได้ กระจายการบริการ และเชื่อมโยงศักยภาพพื้นที่เพ่ือ
การพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ให้สอดคล้องกับบทบาท 
ศักยภาพภายในพื้นที่และปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก รวมถึงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาอำเภอเมืองอุบลราชธานี สรุปได้ดังน้ี (ตารางที่ 1.2-1) 
 

ตารางท่ี 1.2-1 สรุปนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

นโยบาย และยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนาอำเภอขุขันธ์ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ 
1. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจ  
2. สร้างคนให้มีคุณภาพ  

3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

ให้เข้มแข็ง 
4. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

-  พัฒนายกระดับมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

- สร้างองค์กรร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชน เพื่ออำนวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน 

- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

- ส่งเสริมการพัฒนาการทำเกษตร
อินทรีย์ 

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ ฟื้นฟูป่า และ
บริหารจัดการระบบจัดสรรน้ำเป็น
ระบบอย่างบูรณาการ 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการบริการในระดับ
ศูนย์กลางหลักระดับสากลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับ
ภูมิภาคอินโดจีน 

- พัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางด้าน
การค้าการลงทุน  

- พัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
สากล ยกระดับระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงแนวแกนการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

- พัฒนาเป็นศูนย์กลางบริหาร
ราชการ การศึกษาพัฒนานวัตกรรม 
และการสาธารณสุข ระดับ
นานาชาติ 

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

ในอำเภอ ซ่ึงเน้นแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนในจังหวัด 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ในพื้นท่ีอำเภอในการดำเนินการ

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 2 พ.ศ.2558-2561 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 

ข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 

2. พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

- พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูป
ตามมาตรฐาน GMP เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากการแปร
รูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

ในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
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ตารางท่ี 1.2-1 สรุปนโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

นโยบาย และยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนาอำเภอขุขันธ์ 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจร 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

 

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน  

  

 

3) แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

 พ.ศ.2561-2565 

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตู
การค้า การท่องเท่ียวการเกษตร  

มีศักยภาพ” 

ประเด็นการพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และยกระดับสินค้าเกษตร 
การค้า และการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน แข่งขันได้ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และ
การทำนุบำรุงศาสนา 

3. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. รักษาความสงบเรียบร้อย และ
สร้างสังคมท่ีอยู่เย็นเป็นสุข 

5. การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูป
สินค้าเกษตร ท้ังการปศุสัตว์ การ
ประมง เกษตรอุตสาหกรรม พืช
เศรษฐกิจ ให้มีความปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นเกษตร
อินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมถึง
การลดต้นทุนการผลิตในภาค
การเกษตร 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสุข
ภาวะ พัฒนาคน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ 

- การเสริมสร้างความม่ันคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

-  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค และการผังเมือง 
รวมท้ังพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน 
อย่างท่ัวถึง 

-  การส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-  พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

-  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

 

 

ที่มา : สรุปโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2562. 

1.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการในพื้นท่ี 

 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการในพื้นที่ เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาให้อำเภอขุขันธ์จะเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่
อาเซียน มีการ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระของนโยบาย และยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการที่
เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่ออำเภอขุขันธ์ ได้ดังน้ี (ตารางท่ี 1.3-1) 
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ตารางท่ี 1.3-1 สรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการในพ้ืนที่ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานโครงการ 

แนวทางการพัฒนา 

อำเภอขุขันธ์ 
1) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอำเภอขุขันธ์ 
พ.ศ. 2561-2565 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต
เกษตรอินทรีย์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมขอมโบราณ ประตูผ่านสู่
อาเซียน (AEC)” 

-  การพัฒนาระบบเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
-  ส่งเสริมการเรยีนรู้ คุณธรรมและวัฒนธรรม 

-  ส่งเสริมให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่อาเซียน 

-  สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมือง 
-  การส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

-  บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอให้ บรรลุผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตร์ 
1.การพัฒนาคนและสังคมให้มี

คุณภาพ 

-  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร   
 ในวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

-  เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนตอ่ระดับอุดมศึกษา 

-  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข    
สิ่งเสพติดและปัญหาสังคมอ่ืนๆ 

-  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

-  สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

-  เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 

-  รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

-  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  พัฒนาโครงการพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน/อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาขยะ โดยใช้หลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) 

3. การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเอง
และแข่งขันได้ 

-  ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำท้ังในและนอกระบบ 

-  ส่งเสริมประชาชนท่ีมีความสามารถ และทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

-  พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
-  พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

-  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
-  ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการลงทุน 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน -  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมท้ังพัฒนา
เมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

5. การเสริมสร้างความม่ันคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

-  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน 

-  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน(ประเทศกลุ่มอาเซียน) 
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ตารางท่ี 1.3-1 สรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการในพ้ืนที่ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานโครงการ 

แนวทางการพัฒนา 

อำเภอขุขันธ์ 
6. การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

คุณธรรมและวัฒนธรรม 

-  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-  การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

-  การพัฒนาจิตใจของประชาชน    
-  การเสริมสร้างคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   
-  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  จัดตั้งชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ชุมชนอ่ืน 

ที่มา : สรุปโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2562. 

1.4 มาตรการทางผังเมืองที่เก่ียวข้อง 

 มาตรการทางผังเมืองถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกรอบการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดศรี
สะเกษ ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาในภาพรวมของระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับอนุภาค โดยมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอขุขันธ์ มี
ทั้งในส่วนมาตรการทางผังด้านนโยบาย และรูปแบบของผังเมืองตามกฎหมาย ซึ่งจะมีรูปแบบและ
ส่งผลต่อการพัฒนาที่ต่างกัน จึงแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
 1) มาตรการทางผังเมืองในระดับนโยบาย 

  มาตรการทางผ ังเม ืองในระด ับนโยบายที ่ เก ี ่ยวข ้อง ได ้แก ่  ผ ังประเทศ ผ ังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผังอนุภาคกลุ ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ 
มาตรการในระดับนโยบายถือเป็นผังแม่บทในการกำหนดบทบาท ความเชื่อมโยง ศักยภาพ การ
พัฒนาของพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการหรือผังตามกฎหมายให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จากมาตรการนโยบายในระดับต่างๆ สามารถสรุปบทบาทเชิงพ้ืนที่ของ
อำเภอขุขันธ์จากผังนโยบาย ได้ดังต่อไปน้ี (ตารางท่ี 1.4-1) 
 

ตารางท่ี 1.4-1 สรุปมาตรการทางผังเมืองในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการทางผังเมือง บทบาทพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ บทบาทอำเภอขุขันธ์ 

1) ผังประเทศ 

 

-  มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

   ลำดับท่ี 3 ศูนย์กลางระดับจังหวัด อำเภอ
ขนาดใหญ่เทียบเท่าจังหวัด 

- 

-  เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากประเทศไทย 

   ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค 

- 

-  เมืองการค้าชายแดน พัฒนาโครงข่ายถนน
สายหลัก  

- 
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ตารางท่ี 1.4-1 สรุปมาตรการทางผังเมืองในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการทางผังเมือง บทบาทพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ บทบาทอำเภอขุขันธ์ 

-  เป็นแหล่งผลิตชั้นนำด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร และเทคโนโลยีด้านอาหาร 

-  เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
และเทคโนโลยีด้านอาหาร 

-  เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของภาคด้าน
สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์  

- พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของ
ภาคด้านสิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับการ
ผลิตบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 

Sea Board : ESB) 

-  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงโบราณคดี และ
โบราณสถาน ท่ีมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

-  เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ในระดับกลุ่มอำเภอและกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ซ่ึง
เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

- พื้นท่ีสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ - 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี - พัฒนาพ้ืนท่ีสู่แหล่งเกษตรกรรมหลักของ
ภาค ด้านผลผลิตสินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) ท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย 

2) ผังภาคตะวันออก 

    เฉียงเหนือ พ.ศ.
2600  

-  มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

   ลำดับท่ี 3 ศูนย์กลางระดับจังหวัด อำเภอ
ขนาดใหญ่เทียบเท่าจังหวัด 

 

-  เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

- เป็นฐานการผลิตสินค้าแปรรูปจากผลผลิต
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุน
บทบาทของจังหวัด 

- เมืองท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ
วัฒนธรรม 

-  เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ในระดับกลุ่มอำเภอและกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ซ่ึง
เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-  เป็นพื้นท่ีพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน - 

-  เป็นพื้นท่ีเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและสินค้า OTOP โดยเป็น
ศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

-  เป็นพื้นท่ีแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร  และ
สินค้า OTOP เป็นศูนย์กลางของการผลิต
และส่งออก ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ให้เชื่อมโยง
กันเป็นระบบ 

- พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเขต
ศูนย์กลางเมืองหลัก 

- ส่งเสริมการพัฒนาย่านกิจกรรมรอบจุด
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Transit 
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ตารางท่ี 1.4-1 สรุปมาตรการทางผังเมืองในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการทางผังเมือง บทบาทพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ บทบาทอำเภอขุขันธ์ 

Oriented Development, TOD) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และ
เชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีต่างๆ 

- ปรับปรุงโครงข่ายรางรถไฟให้เป็นระบบ
รถไฟทางคู่ 

- 

-  ศูนย์กลางทางการค้า การเกษตรพื้นฐานและ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

-  พัฒนาพ้ืนท่ีสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า
หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
พื้นท่ีเกษตรกรรมปลอดภัย ตลอดจน
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ในระดับกลุ่มอำเภอและกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ซ่ึงเน้นแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

 

- พื้นท่ีสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ - 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี - พัฒนาพ้ืนท่ีสู่แหล่งเกษตรกรรมหลักของ
ภาค ด้านผลผลิตสินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) ท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย 

3) ผังอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ ยโสธร 
และศรีสะเกษ  

-  พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการค้าชายแดน  
เพื่อเป็นตลาดกระจายสินค้า บริการ 

และพื้นท่ีการท่องเท่ียว 

- 

-  เส้นทางสัญจรท่ีเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ท้ังทางบก  

- 
 

 -  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ
สามเหลี่ยมวัฒนธรรม (ไทย-ลาว-กัมพูชา) 

- 

-  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโขง 
ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล 

-  เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำมูล 

-  แหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน จากผลิตผล
ทางการเกษตร และพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ 

- เป็นพื้นท่ีพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน  
จากผลิตผลทางการเกษตร และพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ 

-  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรปลอด
สารพิษ พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเมืองเกษตร
อินทรีย์ และอุตสาหกรรมทางการเกษตร
ครบวงจร 

- เป็นศูนย์กลางพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
และกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเมืองเกษตรอินทรีย์ 
และเป็นพื้นท่ีแปรรูปอุตสาหกรรมทาง
การเกษตรครบวงจร  

ท่ีมา : สรุปโดยบริษัทท่ีปรึกษา, พ.ศ.2562. 
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 2) มาตรการทางผังเมือง ที่ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

  จากผังนโยบายระดับต่างๆ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละพ้ืนที่ในอำเภอขุขันธ์ นำมา
สู่มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมและบังคับให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย ซึ่ง
มาตรการทางกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษและผังเมืองรวม
ชุมชนชายแดนช่องสะงำ จากมาตรการทางกฎหมายผังเมือง สามารถสรุปความเก่ียวข้องในเชิงพื้นที่กับ
พ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอขุขันธ์ ได้ดังต่อไปน้ี (ตารางท่ี 1.4-2) 
 

ตารางท่ี 1.4-2 สรุปความเกี่ยวข้องผังเมืองท่ีประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อพ้ืนที่อำเภอขุขันธ์ 
ผังเมืองรวม สถานะผัง บทบาทพ้ืนท่ี พื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องอำเภอขุขันธ์ 

1) ผังเมืองรวม 

 จังหวัดศรีสะเกษ 

อยู่ระหว่าง 
การบังคับใช้ 

 

-  พื้นท่ีชุมชน - พื้นท่ีในขอบเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
และเขตเทศบาลในจังหวัด 

- พื้นท่ีคลังสินค้า - พื้นท่ีด้านใต้ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 24 อำเภอขุขันธ์ 

- พื้นท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม 

- พื้นท่ีรอบนอกของเขตผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนและเขตเทศบาล 

- พื้นท่ีอนุรักษ์ป่าไม้ - พื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย 

 ป่าสนบุสูง, ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา 

- พื้นท่ีโล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

- พื้นท่ีบริเวณแหล่งน้ำท่ีสำคัญและบริเวณ
ต่อเน่ือง 

2) ผังเมืองรวม
ชุมชนชายแดน
ช่องสะงำ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวางและ
จัดทำผังฯ   

- พื้นท่ีชายแดน 
บริเวณช่องทางขึ้น
เขาพระวิหาร 
ตำบลเสาธงชัยและ
พื้นท่ีใก้เคียง 

 - พื้นท่ีตอนล่างของอำเภอขุขันธ์ (บางส่วน
ของตำบลโลน) และพื้นท่ีบริเวณ
ใกล้เคียง 

ที่มา : สรุปโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2562. 
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แผนที่ 1.4-1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาอำเภอขุขันธ์ 

พื้นทีร่องรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

การรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

พัฒนาและฟื้นฟแูหล่งน้ำอย่างมีประสทิธิภาพ 

การพัฒนาศูนยก์ระจายสนิค้า 

ศูนยก์ลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการลงทุน 

การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 


