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บทที่ บทที่ 33  
    

แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์                                                                          
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)     
พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นโดยก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจในการบริการ
สาธารณะ ที่รัฐด าเนินการและต้องจัดสรรภาษีเงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่ท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าในอนาคต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น  เพ่ือให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองได้  
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดด้วยความคุ้มค่าและโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเกิด
ผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีอิสระในการบริหารจัดการภายในองค์กรตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   การก าหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในครั้งนี้ไดจ้ัดท าภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 

การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
 (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี

การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ 
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ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ

ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่ง

สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 

ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 

ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้

แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน   การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระท า อันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน  ๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 

สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย

โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 

ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
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 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย  มีความพร้อม   

ในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริมและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครั ฐกับ

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศ  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง

ภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ

อาเซียนและประชาคมโลก  

 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย การต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ทั้งจะเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก  และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ
ที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวด ในการระวังตรวจสอบ 
 3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์   
ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
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 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน  
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ 

ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าทีไ่ม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย      
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา ในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน    
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณา   
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส

ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ

บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ

พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
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 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้นครูผู้สอน 
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน      
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี    ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ    

โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน

สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร   
เพ่ือจัดบริการสาธารณสุข  โดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา   
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน     
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง

อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ

ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 

เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  ต้ังแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่

เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย

ตลอดจนปัญหาการใช้น้ าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้ง  ในขณะที่มีน้ า

ท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 

เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และ

ระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จา่ยที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้    
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญ    
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วยเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจ
ที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
เกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้าน
ธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยาย
ฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก

การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี

ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้

และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 

ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
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 6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ า
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554  และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่
ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด  ซึ่งจะสามารถท าได้
ในเวลาประมาณ 1 ปี 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ  ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด  ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส   
เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี  เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมมากขึ้น 
 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่ม

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม

เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าต่อได้

ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า

อากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ

ประเทศการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มี 
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คุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่ง
สินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบ
เรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ  อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ า
เจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง 
รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบรางเพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน การ
บ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์    
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
 6.14  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ

แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก       

การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

ส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด

ไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

เพ่ือลดภาระทางการคลัง 

 6.15  ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน  2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง  การผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขต เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุน
ให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของ
กลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
 6.16  ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
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เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตร
แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์  ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ  สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ด้านกฎระเบียบ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 
 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน 
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ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว  เร่งขยายการจัดท าข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากร
ให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ านวยความสะดวก   
อ่ืนๆ เพ่ือดึ งดูดให้มีการตั้ งส านั กงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่ กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย  ให้สามารถแข่งขันได้  รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย   
เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  8 กลุ่ม  ที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ  การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 
ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป   

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย    

สู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ   

แก่พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 
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7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 
6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบ
ขนส่งและ  โลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม  เพ่ือน าไปสู่การผลิตและ

บริการที่ทันสมัยดังนี้ 
8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน  และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 

ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ

เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผล

จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย  

เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี 

จากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

 

3-13 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. 25602560  --  25625633))  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์  เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท   
ต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและ สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขา
ให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูก
ป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้น
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน  และการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว

พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวนหรือกัน

ไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะ

ผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูก

ป่าทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของ

เศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็น

ของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไก 
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การบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม     
และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน  เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็น
กรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้
เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการ
บริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและ
การเตือนภัย 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะ ในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก  ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย      
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตา
พุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบท

กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น

อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่

บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไข ให้ทันกระแส 
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ความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  เช่น        

เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน 

บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน

สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏใน

ผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ

ความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว  รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้  แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง  และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น  และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ    
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ  การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุด
เดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ

แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
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10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ   
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วม
ทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง        
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่  ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย 
หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่อง
ดังกล่าวดังนี้ 

11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน  ๆ       

ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่

และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
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11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน    
การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
11.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด การด าเนินคดีทุกข้ันตอน

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน้าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย  รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอา้งฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส 
การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

       ค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย 
จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส  
มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.  2555 –  2559) 

          แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้
ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ
อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ป ีพ.ศ. 2570 ดังนี้ 
    “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
ดังกล่าวจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง”  

   พันธกิจ 

    1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง

เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  

    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลง 

    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
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    4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

    วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

   1. วัตถุประสงค์  

    1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข  
    2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าง ๆ  
    4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

    2. เป้าหมายหลัก  
    1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
และภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น 
    2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
     4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

    3. ตัวชี้วัด  

     1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคม  คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน  คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และ
ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน  
     2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ จ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  
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    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อ GDP  
    4) คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

  ยุทธศาสตร์ประเทศ    
                                    1. ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม  1. ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัย  การประกอบการประกอบ
อาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง  
                            22. . ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนเพ่ือพัฒนาา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม
และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                            3.3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน     เพ่ือให้ภาคเพ่ือให้ภาค
เกษตรเป็นฐาเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานนการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน
ที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
                            4. ยุทธศาสตร์การปรับโคร4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  งสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทยระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทย  
                            5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภู5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงมิภาคเพื่อความม่ันคงทางทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
และสังคมและสังคม    มุ่งเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การ
ลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                                6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     โดยการอนุรักษ์ โดยการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการ 
สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 เป้าประสงค์ 

   1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
   3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
                   1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
      3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน 
    4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
     5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

 กลยุทธ์และแนวทาง   
    1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

           1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

                    1.1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
                    1.1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง  และเล็ก  เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
                   1.1.3  การเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการผลิต 
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        1.2  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย
โรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

    1.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 

   1.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง   
    1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ
    1.2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด
    1.2.5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิต
ทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร         
    1.2.6  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

    1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน  สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตรและอาหาร 
                1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

          1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
          1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง

การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
   1.2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมและ

ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
         1.3  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน      

    1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร

แห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร          

    1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เกษตรอินทรีย์ และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพ

ดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
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            1.3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน
เกษตรกร  และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า 
         1.4  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองท่ีดิน 

           1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ    
โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

         1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท า
กิน และประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

        1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสม  ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

        2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

          2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต  (Productivity) ของ
ภาคอุตสาหกรรม  

            2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ   และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

          2.1.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต 
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
            2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า 
(Cluster และ Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

          2.1.6   พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้าน
การบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

          2.1.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
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        2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

          2.2.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 

          2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด
มาตรฐานแรงงาน  การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

          2.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง 

          2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน   แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการ
แรงงานและมีหลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิต  
      2.2.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบ
แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในประเทศ 
    2.2.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
           2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

     2.3.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบาย
ระดับชาติ 
                    2.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากแร่โปแตช  

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 

         3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

         3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็ง  
พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาค
การผลิตและบริการ 
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          3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริม
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

          3.1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มี
ศูนย์กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

          3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  องค์ความรู้  เอกลักษณ์  วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิง
ธุรกิจพ่ึงพาตนเองได ้ 

      3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 

          3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้   ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้         
    3.2.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด  และ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง 
รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

          3.2.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมใน
ระดับจังหวัดเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  เป้าประสงค์ 

   1.  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
    2.  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
   3.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
   ตัวช้ีวัด 

   1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  
     2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
      3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

   กลยุทธ์และแนวทาง 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. 25602560  --  25625633))  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่ง
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของ  
ผู้พกิารและผู้สูงอายุ 
         1.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
      2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ

ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
       2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่

สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูล

การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืน 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน     
ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
  3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  โดยสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน
การประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ 

   1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
  2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.  สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

  2. สัดส่วนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 

3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
 กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

          1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาค
ส่วน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

        1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

        1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
 1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง

พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
 1.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการ

จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  อ าเภอ และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
        2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  

   2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ

ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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  2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่ เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ าเสียชุมชน 
          2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมอืในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.6  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

        2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
ในการใช้พลังงานทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

3.  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      3.1 การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด   
โดยจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 

       3.2  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
    3.3  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความ
พร้อม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 3.5  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

 3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์  

   1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

  3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

     1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
     2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
     3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น 
     4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
     5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์และแนวทาง   

  1.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
         1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้าง
ค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
                 1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

         1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรม
ได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

         1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

         1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง   การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่

เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่

กับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
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      1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
หมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมต าบล 
   1.7 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา       
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ  

  1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม 
     1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
โดยการจัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
     1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน า
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
     1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
   2.  การพัฒนาการศึกษา 

        2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล   ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 
ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย  

         2.3 ส่ งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน   

         2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา  และสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ  รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การให้บริการ และช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

         2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าชุมชน 
   2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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   3.  การพัฒนาการสาธารณสขุ  

   3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ      
ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
          3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
     3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

         3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
       3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการ
ขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเชื่อมโยงการ
ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
           4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

         4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

         4.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

             5.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

         5.2  พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

  5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วย

คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน   

วงราชการอย่างต่อเนื่อง 
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         5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล 
และอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

         5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  6. การรักษาความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

         6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการ 
ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด  ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  

  6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

         6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับ 
ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

         6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

  6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดและอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2560-2564 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
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3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก   
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
10.  มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
1.1.1.สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่ เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้ งในระดับเด็กเล็ก  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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1.1.2.ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

1.1.3.ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ความเป็น
เลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4.สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.5.จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ
จนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น   
                   และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน                     

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดให้

บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2.สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้สามารถพัฒนาตนเอง         

ด้านการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถ่ายทอด

และช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน 
                    ที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการ

สอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
อย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานและสถานศกึษา 

1.3.3.จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4.พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
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1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิต
สื่อการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที ่1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสร้างองค์

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3.สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ

เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5.จัดให้มี พ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่ เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ  และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรการที.่1.5..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
1.5.3.ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

ในวาระ และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี

การเรียนรู้ของประชาชน 

มาตรการที ่1.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ                                                                                                            
                 พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
1.6.1.ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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1.6.2.พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 
2.2.2.สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน  เช่น ข้าวหอมดง  

ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3.สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิมโดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น  ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ
แปลกใหม ่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างเอกลักษณ์ใน
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.5.สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน า
องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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2.2.6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.2.7.สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8.พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ

แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.9.ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10.เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับ ประเทศ 
2.2.11.เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม 
                   และยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน  ในชุมชน 
2.3.3.ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสม

ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4.สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยม 

ที่ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ

เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด    ในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ  โดยเฉพาะสิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนาม

กีฬาอย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่  
                    ข้าว อ้อย และ  มันส าปะหลัง 

แนวทาง 
3.1.1.ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้

เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากข้ึน 
3.1.4.สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่  
                     พริก ยางพารา โค  เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่

บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2.ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว  ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ    

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5.ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน

การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
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มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการ

ของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ  Northeastern Food 
Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2.สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3.ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย

ของจังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที ่4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

แนวทาง 
4.1.1.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขัน

ได้ ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2.สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด  เช่น การประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี .2558..และรวมทั้งการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.3.สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลส าคัญ 
ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4.สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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                   มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
แนวทาง 
4.2.1.สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2.สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการ
ในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่  เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน           
บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยาน
ผักพ้ืนบ้าน   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari)   เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน 
ที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็น 
                   แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1.ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด  

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความ   โดดเด่นยิ่งขึ้น 
4.3.2.พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ที่สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมือง  ถนนบรรณาการ อาคารส่วน
ราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 
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4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง  สินค้าทาง
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มี อัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ 
                   ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ

จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และ 
การท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอ
ในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
แนวทาง 
4.5.1.ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ

ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2.ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ 
4.5.3.ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิ

ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 
                   โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1.วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญ    
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2.จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งบุคลากรของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3.ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว       
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4.ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5.จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้าน  การท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
                   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในท้องถิ่น

และชุมชน 
5.1.2.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี

ความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์  ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น     
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5.1.4.ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
พลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1.วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2.สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่

ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4.ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 

5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน  
ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 

5.3.2.สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง 
                   สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1..มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์  
                   ในภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จาก

ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามา

บริหารจัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพฒันาพิเศษใหม้ีประสิทธิภาพสูง 

 

มาตรการที ่6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน

ถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 

แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2.ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้  

อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.1.5.จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้ 
กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

7.1.6.สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
                   และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1.เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2.สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ     

ที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3.จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4.ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ

รองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
7.2.5.วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น 

มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 
                   ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน

การก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3.เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4.สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที ่8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 
8.1.1.ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน  และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4.พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6  พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
แนวทาง 
8.2.1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่

ข่าวสารให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

 

มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      อย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1.วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงาน ที่รับผิดชอบ

มากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
8.3.3.พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
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มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2.ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูม ิ
พ้ืนที่การวางผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ  

12,778.3 ตร.กม. หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ มีแนวคิดในการวางผังคือ การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ให้สอดคล้องลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ 
“มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน”  

การใช้ที่ดินในอนาคตตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้ วยที่ดินประเภทชุมชน 
ครอบคลุมบริเวณเขต ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ ผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ ผังเมืองรวมเมืองลาดใหญ่ ผังเมือง
รวมชุมชนนาหนองทุ่ม ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ผังเมืองรวมชุมชนบ าเหน็จณรงค์ ผังเมืองรวม
ชุมชนบ้านเพชร และชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต่างๆ นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและทางฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่วางผัง ที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการประมง ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่าไม้    
ซึ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของพ้ืนที่วางผัง       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-49 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. 25602560  --  25625633))  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

  1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1 ส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากร หลักสูตร 
สื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป 
  1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนา และร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน 
  1.6 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 2. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนารายได้ 
  2.1 ส่งเสริมอาชีพทางด้านงบประมาณและทุน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ทักษะ  
ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP ของรัฐบาล 
  2.4 ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมในจังหวัด ทั้งด้านพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยว 
  2.5 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหาร 
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติให้มากขึ้น 

3. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกลุ่มสตรี อสม. อปพร. ตามแนวนโยบายรัฐบาล 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 

 4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 
  4.2 ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานตลอดจน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพ และความปลอดภัย 

3-50 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. 25602560  --  25625633))  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

  4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การก าจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดอย่างบูรณาการ 

  5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
และรวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 
  5.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน        
ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

  6. นโยบายด้านความปลอดภัย 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ร่วมกับภาครัฐ 
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  6.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัย
ต่างๆ ตลอดจนเพ่ิมเครื่องมือและฝึกทักษะ อปพร. ให้มีศักยภาพ 

7. นโยบายด้านการกีฬา 
  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความเป็นเลิศสู่มืออาชีพ 
  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกก าลังกายและสามารถ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 
  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย 

 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  8.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  8.2 ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  8.3 ผลักดันให้มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
  8.4 พัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการท างาน มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม อันจะท าให้เกิด
การพัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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  8.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ
ประชาชน 

 9. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ส่งเสริมการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน      
โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยภูมิ สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 - ปัญหาความต้องการเส้นทางการคมนาคม ซึ่งเป็นสายทางที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล
ทั้งถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง เนื่องจากเส้นทางมีสภาพช ารุดเสียหาย การเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรของผู้ใช้เส้นทางไม่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งยังเป็นปัญหามาโดยตลอดรวมทั้งสายทางท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

2. ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ า 

 - ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งโครงการขุดลอกล าห้วย อ่างเก็บน้ า ก่อสร้างฝาย  
คลองส่งน้ า และการจัดการระบบน้ า (ชลประทาน) ให้มีการผันน้ าสู่พ้ืนที่การเกษตร  เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่
ในจังหวัดมีอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาที่ประสบคือขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร จึงมีความต้องการที่จะให้มี
แหล่งส าหรับการกักเก็บน้ า ให้เพียงพอกับความต้องการ 

3. ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ 

- ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ มีทั้งการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์การ
เลี้ยงสัตว์ต่างๆและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใหม่  การแปรรูปสินค้า  การพัฒนาฝีมือตามความต้องการในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพอเพียง / ส่งเสริมการรวมกลุ่มและหาตลาดสินค้า กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  

4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  มีความต้องการในการสร้างความเข้าใจการจัดการขยะ 

การคัดแยกขยะ  การลดการใช้สารเคมีแบบผสมผสาน ส่งเสริมปลูกป่าและการรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ไม่ให้มี

การบุกรุกจัดให้มีการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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5. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
- ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  มีความต้องการให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่

ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่
รู้จักแพร่หลาย ด้วยการประชาสัมพันธ์ พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก สวยงาม รวมถึงฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว  สนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก       

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครู

และผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา พัฒนาสื่อนวัฒกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการศึกษาต่างๆ สนับสนุนการกีฬาให้มีความพร้อมทุกด้าน ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่เน้นให้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง สนับสนุนการเข้าวัดฟังธรรมให้
เยาวชนรักในพระพุทธศาสนา   

7. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม 
- ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ , ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว นันทนาการ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

8. ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
- ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
ส่งเสริมตลาดนัดชุมชนให้มีระบบ/ตลาดกลาง  ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระตุ้น
ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ 

   3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค) 

                               การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิโดยน าข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ

จังหวัด  ผลการพัฒนาที่ผ่านมา  ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและสาขา  แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน รวมทั้งนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  สามารถน ามา

วิเคราะห์ศักยภาพโดยเครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งได้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มีผล

การวิเคราะห์ภาพรวมดังนี้ 
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    1.  ปัจจัยภายใน(Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน   
(W) หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

                          1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
    (1) มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่  สามารถเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย พริก และพืชผักผลไม้อ่ืน ๆ  มีอุตสาหกรรม
การเกษตรรองรับ 
   (2)  มีศักยภาพการผลิตในด้านการปศุสัตว์ โดยมีรายได้จากการปศุสัตว์ในปี พ.ศ.
2556 จ านวน 2,172 ล้านบาท จากการเลี้ยงโคเนื้อ ขยายตัว 87.3 เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคารับซื้อ
โคมีราคาสูงขึ้นจากปีก่อน  
   (3)  มีศักยภาพการผลิตในด้านการประมง ในปี พ.ศ.2557 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า จ านวน 30,807 ราย ผลผลิตจากการเลี้ยง จ านวน 10,774,928 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นร้อยละ 82.76 
ของผลผลิตรวมในจังหวัด  
   (4)  เป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนด้านการเกษตรเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ต้นก าเนิดล าน้ าชีไหลผ่านหลายอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ  และผ่านจังหวัดอ่ืน ๆ ก่อนลงสู่แม่น้ าโขง  และมี
เขื่อนเก็บกักน้ าจุฬาภรณ์สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ  188  ล้านลูกบาศก์เมตร 

  (5)  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งกับภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ   

  (6)  มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และมีพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นอันดับสอง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  11  แห่ง  อุทยานแห่งชาติ  4  แห่ง  เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า  2  แห่ง สวนรุกขชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์  1  แห่ง 
     (7)  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจ านวนมากประกอบด้วย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง   
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แห่ง  ซึ่งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ  โดยในปี พ.ศ.2557 จังหวัด
ชัยภูมิมีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 1,321,065 คน มีรายได้ จ านวน 1,298.37 ล้านบาท 
                   (8)  มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของ
จังหวัดชัยภูมิเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของโรงงานในจังหวัดชัยภูมิที่ส าคัญได้แก่  
การท าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง เป็นหลัก  จ านวน  81 โรงงาน โรงสีข้าว จ านวน  17  โรงงาน  และ
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 2 โรงงาน 
                              (9)  จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือแร่โปแตชที่มีคุ้มค่าต่อการท าเหมือง
แร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย   
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         (10)  มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่วิจิตร  สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด  รวมทั้งมีศูนย์กลางผ้าไหม  ผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ในหลาย
อ าเภอของจังหวัดชยัภูมิ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอเมืองชัยภมูิ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์อ าเภอหนองบัวแดง เป็นตน้ 
   (11) จังหวัดชัยภูมิสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมหม่อนไหม   
        (12) มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลครอบคลุมพ้ืนที่
อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดและเป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 
     (13)  มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่
และประชากรของจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  167  แห่ง  โรงพยาบาลศูนย์  1 แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน  15  แห่ง  มีแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกรรวมเท่ากับ 348  คน ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรเท่ากับ 1 : 7,481 คน 
        (14)  จังหวัดมีสถานที่ออกก าลังกายที่พร้อมเพียงพอหลายแห่ง  เช่นสนามกีฬากลาง

จังหวัด  สนามกีฬาพละศึกษา  สนามกีฬาเทศบาล  ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  สวนสาธารณะหนองปลา 

เฒ่า  สวนสาธารณะหนองหลอด เป็นต้น  สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภทและเป็นสถานที่

พักผ่อนและออกก าลังกายของประชาชน  การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ  

   (15) มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

   (16) มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จ านวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์ เป็นต้น 

(17) มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม น้ า ชีวมวล ชีวภาพ     
เอทานอล (จังหวัดมีก าลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
จังหวัดมีศักยภาพการผลิตอยู่ที่ 95% โดยอีก 5% จะเป็นพลังงานทดแทน 

                      1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
    (1)  แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 
เกษตรกรและไม่ทั่วถึง   โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่  พ้ืนที่ที่อยู่ในระบบชลประทานประมาณ 411,298   ไร่   
คิดเป็นร้อยละ  8.61  ของพ้ืนที่เกษตรกรรม  
   (2)  สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่มีความแห้งแล้ง  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มาก
เท่าที่ควรในฤดูฝน  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  
และด้านตะวันตกของจังหวัด ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง  5 ปีเท่ากับ 1,379± 125  มิลลิเมตร  
    (3) ลักษณะดินบางพ้ืนที่เป็นดินเค็มและดินทราย  ท าการเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิต
ต่ าไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้  ซึ่งพื้นท่ีดินเค็มมีความเค็มแตกต่างกันครอบคลุมพ้ืนที่ 7  อ าเภอ   
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รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น  709,563 ไร่ คิดเป็นร้อย 8.89 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณร้อยละ  22  ของพ้ืนที่ท านา
ในจังหวัดทั้งหมด  
   (4)  เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และพ้ืนที่การเกษตรบางส่วน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
    (5)  ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาค 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายไปท างานต่างถ่ิน  และบางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมือและ

กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ส่วนแรงงานอีกส่วนเป็นแรงงานที่อยู่ในช่วงของการศึกษา   

    (6) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเครือข่ายการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตร  
    (7)  สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ และไม่มีคุณภาพที่
สามารถแข่งขันได้  
                       (8)  ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี  การตลาด  การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการหัตถกรรมพ้ืนบ้าน และสินค้าพ้ืนเมือง 
       (9) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนต่ า  ส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบการภายในครัวเรือนหรือกลุ่มเล็กใช้เงินทุนไม่มากนัก  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถยกระดับ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ได้  เนื่องจากขาดเงินทุนและการบริหารจัดการกลุ่มและสินค้า  
   (10)  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  
ชุมชนและท้องถิ่น  ในด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน 
     (11)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและ

ไม่เพียงพอ  ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

                        (12)  ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มีปัญหาด้าน

คุณภาพการศึกษา ภาวการณ์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเรียนต่อในระดับ

ที่สูงขึ้นต่ า  และปัจจุบันประสบปัญหาคุณภาพการศึกษาเพราะปริมาณนักเรียนกับครูไม่สอดคล้องกัน 

     (13) จ านวนบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่ าที่ต้องดูแล

ประชากรทั้งจังหวัด จ านวน 2,051 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 554 คน     

                         (14) บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดแคลนไม่สอดคล้องกับ

จ านวนประชากร  ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรในจังหวัดจ านวน  348 คน      

   (15) ขาดศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

   (16) การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ

ประชาชนและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
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     (17)  จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมิประเทศที่มิใช่ทางผ่านของจังหวัดอ่ืน ๆ เส้นทาง
เชื่อมต่อกับจังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนสองเลนและเป็นถนนสายรอง  รวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักของคน
ภายนอกจังหวัด 

    2. ปัจจัยภายนอก (External Factors)พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบ

ของจังหวัดที่ส่งผลต่อการพัฒนา  และข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาจังหวัดสรุปดังนี้    

2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
(1)  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน า
หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

(2)  รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน   
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
พ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

(3) รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและ
ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็น
ธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

(4)  รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่า
สงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไข
ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

(5)  รัฐบาลจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้ง

การศึกษา ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนา

ตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมี

คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และ

พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
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(6) รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร  
ในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

(7) รัฐบาลมีนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด  ไม่ซ้ าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ า เป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  เพ่ือช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

(8) รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น   
การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอด
จนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

(9) รัฐบาลมีนโยบายชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย      
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาส
แรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

(10)  กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก าลังเป็นที่นิยมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ พ้ืนที่ป่า 
ภูเขาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมตลอดทั้งปี 

(11)  ระบบเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลแผ่ขยาย
ไปทั่วโลกท าให้เกิดเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีผลต่อระบบการเคลื่อนย้ายทุนและการบริโภค  จะมีส่วนช่วยให้เกิด
โอกาสในการลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรม  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(12)  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท าให้มีการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างประเทศ  และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน  เช่น  เขตการค้าเสรี (FTA)  องค์กรการค้าโลก 
(WTO) และท่ีส าคัญคือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี  2558  ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 
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เฉียงใต้  10  ประเทศ ที่จะเป็นการลดอัตราภาษีระหว่างกันและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างเสรีเพ่ิม
การแข่งขันและกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 

(13)  นโยบายระดับชาติต้องการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ  

(14)  ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย 
(15)  นโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value  Creation)  

ของสินค้าและบริการบนรากฐานความรู้และนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการ
ผลิตเพ่ือท าให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น 

(16)  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในกลุ่ม  โดยจังหวัดชัยภูมิอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1  ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์และสุรินทร์  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  และการผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมของจังหวัดในกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

(17)  อัตราค่าจ้างแรงงานของจังหวัดชัยภูมิที่มีการปรับเพ่ิมสูงขึ้นตามนโยบาย 
รัฐบาลจะส่งผลให้การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกจังหวัดน้อยลง  และมีแรงงานบางส่วนกลับคืนถิ่น 
ซึ่งสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานฝีมือและแรงงานจ านวนมากได้ 

(18)  การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านเช่น
เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ท าให้ผู้ประกอบการติดต่อค้าขายในภูมิภาคนี้เพ่ิมสูงขึ้น 

(19) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนและให้มีภาระภาษี ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด  ด้วย
วิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การพัฒนาพลังงาน 

(20) รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  เพ่ือสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา 
เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ    
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                   2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
    (1) การรวมตัวทางการค้าของโลกท าให้เกิดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตรจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นจนมีแนวโน้มส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่ า ท าให้
ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดต่ าลงเมื่อประสบการแข่งขันท่ีรุนแรง  
              (2) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้ง
แล้งและน้ าท่วมมากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  การตัดไม้ท าลายป่า  การท าลายธรรมชาติและการ
พัฒนาบ้านเมืองของประเทศต่าง ๆ  
   (3)  จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัด
นครราชสีมา และขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้นหากไม่มียุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้
ผลักดันให้จังหวัดมีศักยภาพในการลงทุนสูงขึ้นจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
   (4)  ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก  และมีการแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนทั้งด้านราคาและคุณภาพ  ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรของจังหวัดสูงซึ่งจะส่งผลต่อปัญหา
ด้านการตลาด 
   (5)  ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปประสบปัญหาหนี้
สาธารณะหลายประเทศ  และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ                 
ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมากจากผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ  
ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นตลาดส่งออกสินค้าของไทยท าให้ก าลังซื้อลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดชัยภูมิ
เช่นเดียวกัน   
     (6)  ประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นจีน  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  จะเป็นคู่แข่งทางการค้า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัด  ท าให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรต่อการผลิตของ
ไทยที่จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต  และเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

วิสัยทัศน์ (วิสัยทัศน์ (vviissiioonn) และพันธกิจ) และพันธกิจ((mmiissssiioonn) การพัฒนาท้องถิ่น) การพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.25(พ.ศ.256060  ––  25625633))  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไข ปัญหามลภาวะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมา
ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

มุ่งสู่อาเซียน 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. สร้างรายได้ และพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 4. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 5. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองปลอดมลภาวะ 
 10. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการแหล่งน้ า ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  11. ส่งเสริม ให้ความรู้ เพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานทดแทน 
 12. เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 13. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 14. สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานและครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


