ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค )
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิโดยนาข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด ผลการพัฒนา
ที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและสาขา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถนามาวิเคราะห์ศักยภาพโดย
เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งได้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน(Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือข้อ
เสียเปรียบที่สาคัญมีดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย พริ ก และพืชผักผลไม้อื่น ๆ มีอุตสาหกรรม
การเกษตรรองรับ
(2) มีศักยภาพการผลิตในด้านการปศุสัตว์ โดยมีรายได้จากการปศุสัตว์ในปี
พ.ศ.2556 จานวน 2,172 ล้านบาท จากการเลี้ยงโคเนื้อ ขยายตัว 87.3 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคา
รับซื้อโคมีราคาสูงขึ้นจากปีก่อน
(3) มีศักยภาพการผลิตในด้านการประมง ในปี พ.ศ.2557 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า จานวน 30,807 ราย ผลผลิตจากการเลี้ยง จานวน 10,774,928 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 82.76
ของผลผลิตรวมในจังหวัด
(4) เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนด้านการเกษตรเนื่องจากเป็น
พื้นที่ต้นกาเนิดลาน้าชีไหลผ่านหลายอาเภอของจังหวัดชัยภูมิ และผ่านจังหวัดอื่น ๆ ก่อนลงสู่แม่น้าโขง และมี
เขื่อนเก็บกักน้าจุฬาภรณ์สามารถเก็บกักน้าได้ประมาณ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร
(5) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งกับภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ
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(6) มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีพื้นที่ป่าเป็นจานวนมากซึ่งเป็นอันดับสอง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพั นธุ์
สัตว์ป่า 2 แห่ง สวนรุกขชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง
(7) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจานวนมากประกอบด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ง ซึ่งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ.2557 จังหวัด
ชัยภูมิมีจานวนนักท่องเที่ยว จานวน 1,321,065 คน มีรายได้ จานวน 1,298.37 ล้านบาท
(8) มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของ
จังหวัดชัยภูมิเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของโรงงานในจังหวัดชัยภูมิที่สาคัญ
ได้แก่ การทาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง เป็นหลัก จานวน 81 โรงงาน โรงสีข้าว จานวน 17 โรงงาน
และอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลทราย จานวน 2 โรงงาน
(9) จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือแร่โปแตชที่มีคุ้มค่าต่อการทาเหมือง
แร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย
(10) มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่วิจิตร สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด รวมทั้งมีศูนย์กลางผ้าไหม ผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ในหลาย
อาเภอของจังหวัดชัยภูมิ เช่น อาเภอบ้านเขว้า อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอหนองบัวแดง เป็นต้น
(11) จังหวัดชัยภูมิสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมหม่อนไหม
(12) มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลครอบคลุมพื้นที่
อาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดและเป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม
(13) มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่
และประชากรของจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 167 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง มีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรรวมเท่ากับ 348 คน ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรเท่ากับ 1 : 7,481 คน
(14) จังหวัดมีสถานที่ออกกาลังกายที่พร้อมเพียงพอหลายแห่ง เช่นสนามกีฬากลาง
จังหวัด สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สวนสาธารณะ
หนองปลาเฒ่า สวนสาธารณะหนองหลอด เป็นต้น สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภทและ
เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายของประชาชน การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
(15) มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(16) มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จานวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์ เป็นต้น
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(17) มีศักยภาพด้านพลั งงานทดแทน เช่น พลั งงานจากลม น้า ชีว มวล ชีว ภาพ
เอทานอล (จังหวัดมีกาลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า
จังหวัดมีศักยภาพการผลิตอยู่ที่ 95% โดยอีก 5% จะเป็นพลังงานทดแทน
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) แหล่งกักเก็บน้าต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ในระบบชลประทานประมาณ 411,298 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 8.61 ของพื้นที่เกษตรกรรม
(2) สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มาก
เท่าที่ควรในฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
และด้านตะวันตกของจังหวัด ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับ 1,379± 125 มิลลิเมตร
(3) ลักษณะดินบางพื้นที่เป็นดินเค็มและดินทราย ทาการเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิต
ต่าไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งพื้นที่ดินเค็มมีความเค็มแตกต่างกันครอบคลุมพื้นที่ 7 อาเภอ
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 709,563 ไร่ คิดเป็นร้อย 8.89 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณร้อยละ 22 ของพื้นที่ทานา
ในจังหวัดทั้งหมด
(4) เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง และพื้นที่การเกษตรบางส่วน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์
(5) ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายไปทางานต่างถิ่น และบางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมื อและ
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนแรงงานอีกส่วนเป็นแรงงานที่อยู่ในช่วงของการศึกษา
(6) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเครือข่ายการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตร
(7) สิ น ค้า แปรรู ปทางการเกษตรไม่ มี ต ลาดรองรั บ เพี ย งพอ และไม่ มีคุ ณ ภาพที่
สามารถแข่งขันได้
(8) ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมือง
(9) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนต่า ส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบการภายในครัวเรือนหรือกลุ่มเล็กใช้เงินทุนไม่มากนัก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถยกระดับ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ได้ เนื่องจากขาดเงินทุนและการบริหารจัดการกลุ่มและสินค้า
(10) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
ชุมชนและท้องถิ่น ในด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน
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(11) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและ
ไม่เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(12) ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีปัญหาด้าน
คุณภาพการศึกษา ภาวการณ์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นต่า และปัจจุบันประสบปัญหาคุณภาพการศึกษาเพราะปริมาณนักเรียนกับครูไม่สอดคล้องกัน
(13) จานวนบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่าที่ต้องดูแล
ประชากรทั้งจังหวัด จานวน 2,051 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 554 คน
(14) บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดแคลนไม่สอดคล้องกับ
จานวนประชากร ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรในจังหวัดจานวน 348 คน
(15) ขาดศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
(16) การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชนและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
(17) จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมิประเทศที่มิใช่ทางผ่านของจังหวัดอื่น ๆ เส้นทาง
เชื่อมต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนสองเลนและเป็นถนนสายรอง รวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักของคน
ภายนอกจังหวัด
2. ปัจจัยภายนอก (External Factors)พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบ
ของจังหวัดที่ส่งผลต่อการพัฒนา และข้อจากัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาจังหวัดสรุปดังนี้
2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนา
หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
(2) รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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(3) รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและ
ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็น
ธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
(4) รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่า
สงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไข
ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
(5) รั ฐบาลจั ดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้ง
การศึกษา ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
(6) รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร
ในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
(7) รั ฐบาลมี น โยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ให้ ความสาคัญในการบูร ณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
(8) รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอด
จนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
(9) รั ฐ บาลมี นโยบายชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ข้ า มาเที่ ย วในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาส
แรกที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ
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ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
(10) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กาลังเป็นที่นิยมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ พื้นที่ป่า
ภูเขาทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัด มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมตลอดทั้งปี
(11) ระบบเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลแผ่ขยาย
ไปทั่วโลกทาให้เกิดเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีผลต่อระบบการเคลื่อนย้ายทุนและการบริโภค จะมีส่วนช่วยให้เกิด
โอกาสในการลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(12) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทาให้มีการจัดทาข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน เช่น เขตการค้าเสรี (FTA) องค์กรการค้าโลก
(WTO) และที่สาคัญคือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 10 ประเทศ ที่จะเป็นการลดอัตราภาษีระหว่างกันและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างเสรีเพิ่ม
การแข่งขันและกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น
(13) นโยบายระดับชาติต้องการเพิ่มศักยภาพของชุ มชนเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เป็ น รากฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ คุ ณ ภาพชี วิ ต และอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใ ช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนาไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
(14) ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย
(15) นโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation)
ของสินค้าและบริการบนรากฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการ
ผลิตเพื่อทาให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น
(16) การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในกลุ่ม โดยจังหวัดชัยภูมิอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว และการผลิตและจาหน่ายผ้าไหมของจังหวัดในกลุ่มให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
(17) อัตราค่าจ้างแรงงานของจังหวัดชัยภูมิที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบาย
รัฐบาลจะส่งผลให้การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกจังหวัดน้อยลง และมีแรงงานบางส่วนกลับคืนถิ่น
ซึ่งสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานฝีมือและแรงงานจานวนมากได้
(18) การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเช่น
เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ทาให้ผู้ประกอบการติดต่อค้าขายในภูมิภาคนี้เพิ่มสูงขึ้น
(19) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนและให้มีภาระภาษี ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
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พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วย
วิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การพัฒนาพลังงาน
(20) รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.2 ข้อจากัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) การรวมตัวทางการค้าของโลกทาให้เกิดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตรจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นจนมีแนวโน้มส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่า ทาให้
ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดต่าลงเมื่อประสบการแข่งขันที่รุนแรง
(2) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ความแห้ง
แล้งและน้าท่วมมากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทาลายป่า การทาลายธรรมชาติและการ
พัฒนาบ้านเมืองของประเทศต่าง ๆ
(3) จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัด
นครราชสีมา และขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้นหากไม่มียุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้
ผลักดันให้จังหวัดมีศักยภาพในการลงทุนสูงขึ้นจะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
(4) ราคาสิน ค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับ
ประเทศอื่นทั้งด้านราคาและคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรของจังหวัดสูงซึ่งจะส่งผลต่อปัญหา
ด้านการตลาด
(5) ต่ า งประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ ม ประชาคมยุ โ รปประสบปั ญ หาหนี้
สาธารณะหลายประเทศ และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าก็ ป ระสบปั ญ หาการชะลอตั ว ของเ ศรษฐกิ จ
ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมากจากผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ซึ่งประเทศเหล่ านี้ เป็น ตลาดส่ งออกสิ น ค้าของไทยทาให้กาลั งซื้อลดลงซึ่งจะส่ งผลกระทบถึงจังหวัดชัยภูมิ
เช่นเดียวกัน
(6) ประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จะเป็นคู่แข่งทางการค้า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัด ทาให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรต่อการผลิตของ
ไทยที่จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในการด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา ที่ ต้ องการให้ เกิ ดผลเป็ นรู ป ธรรมอย่ างต่ อ เนื่ องนั้ น
จะต้องมองย้ อนกลั บไปดู การด าเนิ นการตามแผนพัฒนาในปี ที่ผ่ านมาว่ าแผนการพั ฒนาในปีที่ แล้ วมาประสบ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาในปี ปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้แนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังตารางประเมินผลการนาแผนพัฒนาประจาปี ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณประจาปี 2558 ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณ ในแผนพัฒนาประจาปี
กับจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดาเนินการจริง ดังนี้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาปีในเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาปีเชิงคุณภาพ เป็นการบรรยายถึงผลสาเร็จของ
แต่ละแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดาเนินการจริงในแผนพัฒนาประจาปี 2558 ขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ดชั ย ภู มิ โดยจ าแนกตามสาขาการพัฒ นา ตามตารางเปรีย บเทีย บ จานวนแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณที่ดาเนินการจริงในแผนพัฒนาประจาปีที่ผ่านมาจาแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

