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บทที่ 1   
บทนํา 

  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 18 กําหนดว่า แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจําปี และ ข้อ 6  การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550  มาตรา 
53/1 กําหนดให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และเมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  และเนื่องจากการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องคํานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการนํายุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  

จากการดําเนินงานภายใต้กรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ยังมีข้อจํากัดบางประการที่สําคัญ ได้แก่ ระบบการสื่อสารภายในองค์การที่
มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม  การนํายุทธศาสตร์ไปเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ การกําหนดตัวช้ีวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์ วิธีการวัดและ
การประเมินผลตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิซึ่งรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2557-
2561  เพื่อนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ
ต่อไปตามลําดับ  
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1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการและการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่  และเป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิอย่างแท้จริง   

2.2  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะกลาง และเป็นแนวทางในจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

2.3  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ  

2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับแผนในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ 

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิได้ดําเนินการตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิฉบับนี้ได้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้ 

3.1 เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
3.2  รวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการ 
3.3  วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
3.4  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลัก 
3.5  กําหนดวัตถุประสงค์และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.6  กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางเพื่อการพัฒนา 
3.7  อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้สะท้อนความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยได้กําหนดให้มีผู้แทน
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท้ายสุดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจํานวนกว่า 1,200 คน  โดยในการประชุมดังกล่าวผลลัพธ์ที่ได้ คือ การสะท้อนให้เห็น
สภาพปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์จากมุมมองของ
คนในพื้นที่มากขึ้น  และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้นํา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเพิ่มเติมข้อมูลจากการประชุมดังกล่าว
นําเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยองค์ประกอบของผู้รว่มประชุมประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผูแ้ทนประชาคมที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  รองนายกฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากอําเภอต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 

 

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้จังหวัดชัยภูมิจะนําไปใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการวางกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้จากการประชุม และเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ
และนํายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป 
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4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดทําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2557-2561  เป็นแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนโยบายของผู้บริหาร ตลอดทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพ
หรือความได้เปรียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อนําไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  

4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิสามารถเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรใน
ทุกด้านเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิสามารถติดตามและประเมินผลการทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชัยภูม ิ

 
 

1. ขนาดและทีต่ั้ง  

จังหวัดชัยภูมิต้ังอยู่บนที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 
102 องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้ํ าทะเลปานกลาง  631 เมตร  จังหวัดชัยภูมิอยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.6 
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประเทศ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้   ติดกับจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวดัลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

จ. เพชรบูรณ ์

จ. นครราชสีมา 

จ. ขอนแก่น 

จ. ลพบุร ี
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 

             ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ป่าไม้และภูเขา คิดเป็น  
ร้อยละ 50.42  ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง พ้ืนน้ํา  เนื้อที่ดินด้านและดินเลน        
ในบริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ   มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่
ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสําคัญ ได้แก่  ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย โดยลักษณะภูมิประเทศ
และจํานวนพื้นที่ สรุปดังนี้ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ จํานวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ภูเขาและป่าไม้ 4,026,616  50.42 

ที่ราบลุ่ม 3,603,994  45.13 

ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้   252,413   3.16 

พ้ืนน้ํา     63,431   0.79 

เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้     39,975   0.50 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 7,986,429 100.00 

ท่ีมา : หนังสือข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, ตุลาคม 2540 

 
      ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แบ่งลักษณะของพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ํา  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  0 – 300 เมตร ได้แก่ 
บริเวณพื้นที่ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 –  2  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 13  
ได้แก่  ที่ราบลุ่มแม่น้ําชีในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ  อําเภอคอนสวรรค์  อําเภอบ้านเขว้า  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ อําเภอจัตุรัส  และอําเภอเนินสง่า บริเวณนี้เป็นที่ราบน้ําท่วมถึง 

2.2  พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ํา อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ – ใต้         
ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ  อําเภอหนองบัวระเหว  อําเภอบ้านเขว้า  อําเภอแก้งคร้อ  อําเภอ
เทพสถิต อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ และอําเภอบ้านแท่น     

2.3 พื้นที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขา
ดงพญาเย็น มีความสูงต้ังแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่         
บางส่วนของอําเภอหนองบัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอหนอง
บัวแดง  อําเภอภูเขียว อําเภอแก้งคร้อ อําเภอภักดีชุมพล อําเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของ
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
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3. ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศท่ัวไปของจังหวัดชัยภูมิอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ (1) มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจาก
แหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้บริเวณจังหวัดชัยภูมิประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและ
แห้งแล้งโดยทั่วไป และ (2) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม)  
มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรพัดพาเอา
มวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทําให้บริเวณจังหวัดชัยภูมิมีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยทั่วไป 

 ฤดูกาลของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูคลาดเคลื่อนไปตาม
สภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับ
กับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้      

 ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

 ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

4. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
 4.1  แหล่งน้ํา   จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําชลประทานที่สําคัญดังนี้    

4.1.1  แหล่งน้ําธรรมชาติ  จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารและลําน้ําย่อยหลาย
สายที่ก่อให้เกิดลําน้ําสําคัญ ได้แก่    

1)  ลําน้ําชี  ต้นน้ําอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอําเภอหนองบัวแดง  ไหลผ่าน
อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอบ้านเขว้า อําเภอจัตุรัส อําเภอเนินสง่า อําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอคอน
สวรรค์  

2)  ลําน้ําพรม  ต้นน้ําอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอําเภอคอนสาร ไหลผ่าน
อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ ์ อําเภอภูเขียว และอําเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์              

3)   ลําคันฉู   ไหลผ่านอําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอจัตุรัส และอําเภอเมืองชัยภูมิ 
4)   ลําน้ําเชิญ  ไหลผ่านอําเภอคอนสาร อําเภอภูเขียว  และอําเภอบ้านแท่น 
5)   ลําชีลอง  ไหลผ่านอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอบ้านเขว้า 
6)   ลําปะทาว  ไหลผ่านอําเภอเมืองชัยภูมิ 
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7)  ลําสามหมอ  ไหลผ่านอําเภอแก้งคร้อ และอําเภอคอนสวรรค์ 
8)  ลําน้ํากล่ํา  ไหลผ่านอําเภอคอนสวรรค์ ไปลงลําน้ําชีที่อําเภอเมือง 
9)  ลํากระจวน 

10)  ลําเชียงทา 
11)  ห้วยโป่งขุนเพชร 
12)  ลําสะพุง 
13)  ลําชีลอง 

4.1.2. แหล่งน้ําชลประทาน  แหล่งน้ําชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
      1)  เขื่อนเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานและเกษตรกรรม 

- เขื่อนจุฬาภรณ์ ต้ังอยู่ ในเขตอําเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้ํา 188         
ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  เขื่อนลําปะทาว ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอแก้งคร้อ มีปริมาณ
เก็บกักน้ํา 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ์ มีปริมาณเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร 22  ล้านลูกบาศก์เมตร 
         2)  ชลประทานขนาดกลาง (อ่างเก็บน้ํา) เพื่อการเกษตร  การบริโภคและอุปโภค       
มีจํานวน 14 แห่ง ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ  อําเภอจัตุรัส  อําเภอบ้านเขว้า อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตร
สมบูรณ์  อําเภอบําเหน็จณรงค์  อําเภอเทพสถิต และอําเภอซับใหญ่ รวมพ้ืนที่ชลประทาน 187,298 ไร่ 
         3)  ชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ําหรือฝายน้ําล้น) ได้แก่  โครงการอ่างเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก เหมือง ฝายน้ําล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได้ 
ประมาณ  47.72  ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 

 4.2  ทรัพยากรดิน    
จากการสํารวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิ โดยกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าวัตถุกําเนิด

ดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมกันมานาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่ จึงทําให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความสูงตํ่า
แตกต่างกันและดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน  บางส่วนพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหิน     
ในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา   
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4.3 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
4.3.1  ทรัพยากรป่าไม้    พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิมีความสําคัญยิ่งต่อภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ   เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําลําธารที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม
และการผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยเฉพาะแม่น้ําชี แม่น้ําเชิญ  แม่น้ําพรม อันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง  นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าหายาก 
เช่น แรดพันธุ์สุมาตรา เป็นต้น  พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   ประกอบด้วย  ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง  อุทยานแห่งชาติ    
6 แห่ง  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง   

4.3.2  ทรัพยากรสัตว์ป่า  จังหวัดชัยภูมิมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวซี่งมีสภาพป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ช้าง กระทิง เก้ง กวาง 
หมาไน ลิง ชะนี สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด งูชนิดต่าง ๆ นก 223 ชนิด เช่น นกอ้ายง่ัว นกกก นกแก๊ก        
นกขุนแผน นกพญาไฟ นกกางเขนดง เป็นต้น และปลา 26 ชนิด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบนก    
ไม่ตํ่ากว่า 50 ชนิด และปลา 5 ชนิด  บริเวณบึงละหาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ ่มน้ําที่มีความสําคัญมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์นกอย่างน้อย 56 ชนิด โดยเฉพาะนกน้ํา นกชายเลน มีทั้งนกประจํา
ถิ่นและนกอพยพ และชนิดพันธ์ุปลา อย่างน้อย 25 ชนิด  

4.4 ทรัพยากรธรณี 
จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี  พบแร่ธาตุที่สําคัญที่จังหวัดชัยภูมิ คือ ทองแดง 

ทองคําขาว (ซึ่งแหล่งสํารวจยังไม่มากพอต่อการลงทุน) เกลือสินเธาว์ และแร่โปแตช นอกจากนี้ ยังมี
บริษัทที่มีนักลงทุนต่างประเทศร่วมกับคนไทยได้มาสํารวจแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น แก๊สธรรมชาติ
บ้างเป็นครั้งคราว และมีการทําเหมืองแร่โปแตชที่บริเวณตําบลบ้านตาล ตําบลบ้านชวน ตําบลหัวทะเล 
และตําบลบ้านเพชร  ในพื้นที่อําเภอบําเหน็จณรงค์  โดยจากการสํารวจพบว่ามีปริมาณเกลือหินและแร่
โปแตชในปริมาณมากพอที่จะลงทุน คือ มีแร่โปแตชจํานวน 570 ล้านตัน 

 

5. ระบบบรกิารโครงสรา้งพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม และการขนส่ง 
จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ  ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ การเดินทางโดย
รถยนต์สามารถใช้เส้นทางสายหลักสําคัญของจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สีคิ้ว – ชัยภูมิ - 
ชุมแพ ใช้เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่าง
อําเภอภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง จากอําเภอถึงตําบล หมู่บ้านเป็นถนนสายรองบางส่วนยังเป็นถนน
ลูกรังที่สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้งแต่การคมนาคมในช่วงฤดูฝนมีความลําบาก  
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ระยะทางระหว่างอําเภอเมืองชัยภูมิกับอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับที่  อําเภอ  ระยะทาง (กม.)  ลําดับที่  อําเภอ  ระยะทาง (กม.)  

1.  บ้านเขว้า  13  9.  ภูเขียว  77  

2.  เนินสง่า  30  10.  บ้านแท่น  81  

3.  หนองบัวระเหว  33  11.  ภักดีชุมพล  85  

4.  คอนสวรรค ์ 38  12.  เกษตรสมบูรณ ์ 90  

5.  จัตุรัส  39  13.  เทพสถิต  105  

6.  แก้งคร้อ  45  14.  คอนสาร  125  

7.  หนองบัวแดง  53  15.  ซับใหญ่  55  

8.  บําเหน็จณรงค์  58    

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 
 

5.2 การประปา 
จังหวัดชัยภูมิมีสํานักงานประปา จํานวน 5 แห่ง คือ สํานักงานประปาชัยภูมิ สํานักงาน

ประปาจัตุรัส  สํานักงานประปาแก้งคร้อ  สํานักงานประปาภูเขียว  และสํานักงานประปาหนองบัวแดง 
การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีเฉพาะในเขตชุมชน  เช่น  ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
เขตเทศบาลตําบล  และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น ปี 2553 จากข้อมูลสถิติจังหวัดชัยภูมิมีกําลัง   
การผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้น 92,280  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจํานวนผู้ใช้น้ํา ทั้งสิ้น 74,760 ราย 

 

5.3 การไฟฟ้า 
จังหวัดชัยภูมิมีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2553 รวม 586.035 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

มีผู้ใช้ไฟฟ้า 279,848 ราย โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิต ดังนี้ 
5.3.1 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอ 

คอนสาร  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ํา เก็บกักน้ําได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
2 เครื่อง กําลังการผลิต 40,000 กิโลวัตต์ ให้กําลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 57 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง  

5.3.2  กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อําเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 
5.3.3  กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    
5.3.4  กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 
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5.4 โทรศัพท์ 
จังหวัดชัยภูมิมีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวม 

27,520 เลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผู ้เช่า 21,705  เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท. ชัยภูมิ และ
สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ  นอกจากนี้  มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย ได้แก่ บริษัท 
AIS จํากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จํากัด และเครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

5.5 การไปรษณีย์โทรเลข 
จังหวัดชัยภูมิมีที่ทําการไปรษณีย์ 16 แห่ง ซึ่งกระจายอยู ่ทุกอําเภอ (ยกเว้นอําเภอ          

เนินสง่าและอําเภอซับใหญ่)  
 

6. การปกครองและประชากร 
6.1 โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด   

จังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ราชการบริหารส่วนกลาง  มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด  

จํานวน 46 หน่วยงาน  
2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 35 

หน่วยงาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อําเภอ 123 ตําบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ประกอบด้วย 
2.1) อําเภอเมืองชัยภูมิ     2.2) อําเภอภูเขียว  
2.3) อําเภอจัตุรัส    2.4) อําเภอแก้งคร้อ  
2.5) อําเภอเกษตรสมบูรณ์   2.6) อําเภอหนองบัวแดง  
2.7) อําเภอคอนสาร     2.8) อําเภอบ้านเขว้า  
2.9) อําเภอคอนสวรรค์    2.10) อําเภอบําเหน็จณรงค์  
2.11) อําเภอเทพสถิต    2.12) อําเภอบ้านแท่น  
2.13) อําเภอหนองบัวระเหว   2.14) อําเภอภักดีชุมพล 
2.15) อําเภอเนินสง่า    2.16) อําเภอซับใหญ่  

3) องค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน  143  แห่ง  ประกอบด้วย 

3.1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
3.2)  เทศบาล 33 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง  และ เทศบาลตําบล 32 แห่ง       
3.3)  องค์การบริหารส่วนตําบล 109 แห่ง   
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6.2  ประชากร 

6.2.1 โครงสร้างประชากร สถิติข้อมูลประชากรจังหวัดชัยภูมิ จากของสํานักงานกลาง
ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีประชากรจํานวน
ทั้งสิ้น 1,127,423  คน เป็นชาย 560,672 คน คิดเป็นร้อยละ 49.73 ของประชากรทั้งจังหวัด เป็นหญิง 
566,751 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของประชากรทั้งจังหวัด  มีบ้านทั้งสิ้น 339,686 หลังคาเรือน และ
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  87.86 คนต่อตารางกิโลเมตร           

 

ที่ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
พ้ืนที่ 

 

จํานวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ตําบล ครัวเรอืน ชาย หญิง รวม 

1. เมืองชัยภูมิ 1,169.898 224 18 65,421 90,421 93,885 184,306 

2. บ้านเขว้า 544.315 88 6 15,445 25,448 25,791 51,239 

3. คอนสวรรค์ 468.147 103 9 17,049 27,011 27,299 54,769 

4. เกษตรสมบูรณ์ 1,418.967 144 11 29,030 55,394 55,440 110,320 

5. หนองบัวแดง 2,215.459 130 8 28,183 49,297  48,770 98,067 

6. จัตุรัส 647.031 119 9 23,396 37,170 38,766 75,936 

7. บําเหน็จณรงค์ 560.300 95 7 16,584 26,734 26,885 53,619 

8. หนองบัวระเหว 841.782 58 5 11,258 18,545 18,113 37,687 

9. เทพสถิต 875.604 92 5 21,477 33,818 32,892 66,710 

10 ภูเขียว 801.757 155 11 33,851 61,578 62,736 124,314 

11 บ้านแท่น 308.707 66 5 11,709 22,799 22,888 45,687 

12 แก้งคร้อ 582.196 126 10 25,103 46,024 46,230 92,254 

13 คอนสาร 966.665 85 8 17,435 30,950 30,643 61,593 

14 ภักดีชุมพล 900.456 47 4 9,533 15,326 14,672 29,426 

15 เนินสง่า 222.003 48 4 7,136 12,681 12,882 25,563 

16 ซับใหญ่ 225.000 37 3 4,420 7,226 6,832 14,058 

รวม 12,778.27 1,617 123 339,686 560,672 566,751 1,127,423 

 ที่มา : สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2554 

เมื่อนําข้อมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุ พบว่า ประชากรของ
จังหวัดชัยภูมิมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปี ตํ่า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงงานต่ํา ในขณะที่
ประชากรวัยแรงงานในช่วงอายุ 30 – 44 ปี มีจํานวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูล 
ค่าและผลผลิตให้กับจังหวัดในระยะ 15 ปีข้างหน้า  แต่ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  จังหวัดชัยภูมิจะประสบ    
ปัญหาเรื่องประชากรวัยแรงงานน้อยลง และมีประชากรอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว          
ส่วนภาคการเกษตรอาจส่งผลกระทบไม่มากเท่าที่ควร ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาด
กําลังแรงงานเพื่อสร้างผลผลิตและขยายเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นภาระต่อ
งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นในส่วนของการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 
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7. สภาพเศรษฐกิจ 
7.1 สถานการณ์การผลิตโดยทั่วไป 

จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2553 มีมูลค่า 56,221 ล้านบาท 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว 46,922 บาท เป็นอันดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น
อันดับที่ 40 ของประเทศไทย 
 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาประจําปี (GPP) จังหวัดชัยภูมิ 
สาขาการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เกษตรกรรม  8,583  7,809  7,835  9,106  11,561  12,330  13,410  15,261  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้  

8,264  7,555  7,612  9,004  11,374  12,170  13,230  15,073  

ประมง  319  254  222  162  188  160  180  188  

นอกภาคเกษตรกรรม  21,351  23,086  24,337  28,790  31,275  33,572  38,443  40,959  

เหมืองแร่และเหมืองหิน  15  6  5  75  85  83  117  138  

อุตสาหกรรม  3,804  3,994  3,662  4,780  5,239  5,863  7,344  8,019  

การไฟฟ้า แก๊ส และการ
ประปา  

641  656  682  765  785  743  932  962  

การก่อสร้าง  830  1,134  1,005  1,100  1,151  1,252  1,971  2,673  

การขนส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน  

6,928  7,230  7,650  8,701  9,502  10,521  11,924  12,007  

โรงแรมและภัตตาคาร  66  66  81  99  81  67  84  95 

การขนส่ง สถานที่เก็บ 
สินค้า และการคมนาคม   

1,199  1,214  1,362  1,645  1,546  1,638  1,674  1,588  

ตัวกลางทางการเงิน  848  970  1,050  1,435  1,526  1,611  1,706  1,878  

บริการด้นอสังหาริมทรัพย์ 
การใช้เช่า และบริการทาง
ธุรกิจ  

1,456  1,528  1,605  1,621  1,657  1,644  1,664  1,654  

การบริหารราชการ การ  
ป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคม  

1,519  1,768  1,964  2,114  2,280  2,246  2,265  2,783  

การศึกษาภาคบังคบั 3,102  3,476  3,953  4,730  5,548  5,954  6,642  6,983  

การบริการด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์  

713  790  1,052  1,373  1,529  1,617  1,794  1,832  

สาขาการให้บริการชุมชน  
สังคม และบริการส่วน
บุคคล  

206  230  242  327  319  303  295  314  
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สาขาการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

ลูกจ้างในครัวเรือน          
ส่วนบุคคล  

24  25  26  27  29  31  32  33  

ผลิตภัณฑ์จังหวัด  29,934  30,895  32,171  37,956  42,837  45,902  51,853  56,221  

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว  
        (บาท)  

26,054  26,669  27,541  32,283  36,219  38,615  43,435  46,922  

ประชากร (1,000 คน)   1,149  1,158  1,168  1,176  1,183  1,189  1,194  1,198  

      ท่ีมา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

7.2 การประกอบอาชีพ  
ชาวจังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมร้อยละ 60.30  อาชีพสําคัญ ได้แก่ การทํานา 

ทําไร่ และทําสวนผลไม้ยืนต้น มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัวและไม้ประดับบ้าง และมีการประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 39.70     

   7.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
            จังหวัดชัยภูมิมี พ้ืนที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร ่ จากการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ ดินโดย
สํานักงานเศรษฐกิจด้านการเกษตร ปี 2554 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย
พ้ืนที่เพื่อการเกษตร 3,872,021 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.48  พ้ืนที่ป่าไม้ 2,418,292  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.28  และพื้นที่นอกการเกษตร 1,696,116 คิดเป็นร้อยละ 21.24   

7.4 พืชเศรษฐกิจ  
           พืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง พริกขี้หนูใหญ่ เป็นต้น และจากข้อมูลสถิติจังหวัดชัยภูมิปี 2554 พบว่าพืช
เศรษฐกิจข้างต้นให้ผลผลิตต่อปีดังนี้ 
  

 พืชเศรษฐกิจ ผลผลิต (ตัน) 

ข้าวนาปี  912,724 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     130,051 

อ้อยโรงงาน  7,642,683 

มันสําปะหลัง  2,597,398 

พริกขี้หนูใหญ่ 17,793 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2555 
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7.5 การอุตสาหกรรม 
             ปี 2554  จังหวัดชัยภูมิมีโรงงานจํานวนทั้งสิ้น 585 โรง มีเงินลงทุนรวม 11,551,634,396
บาท  มีคนงานจํานวน 24,186 คน  สําหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมี                 
ประสบการณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน  
เช่น ด้านสิ่งทอ ด้านการออกแบบ เป็นต้น  

7.6 การพาณิชย์  
ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมและมีทุนดําเนินการน้อย          

ในปี 2554  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,172 ราย  โดยเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ 169 ราย กอปรกับ
จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น  
ทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจช้า จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้น      
สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  รองลงมา คือ สินค้าอุตสาหกรรม และภาค 
ค้าส่ง ค้าปลีก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร  

      7.7 การท่องเที่ยว  
           จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  44  แห่ง  โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 
น้ําตก ภูเขา ป่าไม้ ถ้ําจํานวน 26  แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน เช่น ปรางค์กู่  ภูพระ ภูแฝด พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี จํานวน 12 แห่ง และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ง  โดยในปี 2553 มีนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน 731,361 คน และมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว  588 ล้านบาท  แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิมีดังนี้ 

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน 

ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ 

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 14. ถ้ําประทุม 1. อนุสาวรีย์พระยาภักดี 1. หมู่บ้านทอผ้าไหม 
2. น้ําตกผาเอียง 15. เขตห้ามล่าสัตว์หนองแวง     ชุมพล (แล)    บ้านเขว้า 
3. น้ําตกตาดฟ้า 16. ถ้ําพระ 2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 2. ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้ 
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 17. ถ้ําวัวแดง 3. ปรางค์กู่ 3. บ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง) 
5. น้ําตกเทพพนา 18. ผาเก้ิง 4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 4. ประเพณีรําผีฟ้า 
6. น้ําตกเทพประทาน 19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 5. ภูพระ (พระเจ้าต้ือ) 5. หมู่บ้านชาวบน 
7. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง) 6. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ 
8. ทุ่งกะมัง 21. บึงละหาน 7. สระหงส์     ผ้าขิด 
9. เขื่อนจุฬาภรณ์ 22. ถ้ําผามอง 8. กู่แดง    
10. สวนรุกชาติน้ําผุดทัพลาว 23. ภูตะเภา 9. พระธาตุหนองสามหมื่น  
11. น้ําผุดนาวงเดือน 24. เขื่อนห้วยกุ่ม 10. พระแท่นบัลลังก ์  
12. น้ําผุดหินลาด 25. ถ้ําประกายเพชร 11. พระธาตุกุดจอก    
13. ถ้ําแก้ว 26. ถ้ําบนเขาพญาฝ่อ 12. พระใหญ่และใบเสมา  
       วัดคอนสวรรค์  

ท่ีมา : วารสารท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
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7.8 แรงงาน  
             จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 690,182 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
ของประชากรรวม  มีงานทํา 681,726 คน คิดเป็นร้อยละ 98.78 ของแรงงานทั้งหมด  มีแรงงานว่างงาน 
2,695 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40  แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประมาณ 
ร้อยละ 60.30  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 39.70  สถานประกอบการในจังหวัด         
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ ยังมี
การจ้างงานอย่างอื่น เช่น ผู้ไปทํางานต่างประเทศ  เป็นต้น      
 
 

8. สภาพทางสังคม 
8.1 การศึกษา 

   จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ต้ังแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลปี พ.ศ.  2554  จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่
ในจังหวัดทุกสังกัดจํานวน  854  แห่ง  มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  10,212  คน  มีนักเรียน
นักศึกษารวมทั้งสิ้น  171,482  คน    

8.2 การศาสนา 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นจํานวนไม่มากนัก  สําหรับความ

เชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เช่น 
การแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบ้ังไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น  

8.3 การสาธารณสุข 
  จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย์  1  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  14  แห่ง  มีโรงพยาบาล          

ส่งเสริมสุขภาพตําบล  หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา แต่การให้บริการสาธารณสุขยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัด  โดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป  ในปี พ.ศ.  2554  
จังหวัดชัยภูมิมีแพทย์ จํานวน 141  คน  พยาบาล จํานวน  1,284  คน  สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
เท่ากับ 1 : 9,001 คน และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1  : 876  คน 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น  

 

 
ในการดําเนินการพัฒนาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (อปท.) และ

หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค มุ่งเน้นเชื่อมโยงเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
อาหารปลอดภัย และพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ OTOP เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการสร้าง
รายได้และพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น และจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ ศักยภาพของจังหวัด และการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับการ
นํานโยบายสําคัญในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคนํามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อการจัดทํา
ยุทธศาสตร์สรุปดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่เชื่อมโยงและเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

     ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ.  2555 –  2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
ทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม และยึด
วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 คือ  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่
ทั่วถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและเอื้ออาทร 
ซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้     
อย่างมีศักด์ิศรี     
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วิสัยทัศน์    
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”      
 

พันธกิจ       
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการ              

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม       

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู ้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง       

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม   

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ       

 

วัตถุประสงค์       
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข                
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ                
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้นําการผลิต        

สินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าง ๆ      

4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ      
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เป้าหมายหลัก       
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

และภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันดีขึ้น      
2. คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้นและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการ

เพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ  GDP ให้มีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 40   

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     

 
ตัวชี้วัด        
1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่                 

มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถ     
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาล
ปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ตํ่ากว่า 1.5 คะแนน 

2. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้ จํานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของ
ครอบครัว 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความ 
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อ GDP 

4. คุณภาพน้ําและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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 1.2  นโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดนิ (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
 

 นโยบายเร่งดว่นดําเนินการในปีแรก 

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย       
2. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่

ชลประทาน 
5. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา

ประเทศ 
7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ

และราคาน้ํามนัเชื้อเพลิง 
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล

และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
9. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
11. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์

และการผลิตสนิค้าในท้องถิ่น 
14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
16. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
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 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ       

1. เทิดทูนและพทิักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
3. พัฒนาและเสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ       
4. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
5. เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม  การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี

เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
 

 นโยบายเศรษฐกิจ 

1. นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
2. นโยบายสร้างรายได้ 
3. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

3.1  ภาคเกษตร 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร        

ในการสื่อสารรฐับาล 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย       
4) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ       
5) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของ

ครัวเรือนครบถ้วน 
7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

3.2  ภาคอุตสาหกรรม 
1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา     

ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรม 
3) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรม 
5) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ใน

ทุกภูมิภาคท่ีเหมาะสม   
6) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) ส่งเสริมและจดัให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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8) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้าประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึง่มีความพร้อม 

9) เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่สําคัญเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

3.3  ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
1) การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
1.2) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางประวัติ

ศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมทีม่ีอยู่แล้ว 
1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว  
1.4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศ

และในประเทศ 
1.5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
1.6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่อง        
   เที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
1.7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของ       

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
 2) การพัฒนาภาคบริการ 

2.1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการ 
2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศกัยภาพเพื่อขยายฐานการผลติและ

การตลาดสู่ระดับภูมิภาค 
 3) การพัฒนาการกีฬา 

3.1)  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก 
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
3.3) จัดให้มีทนุการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถ  
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
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3.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 
1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
2) สร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทย            

มีศักยภาพ 
4) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุน 
5) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ 
6) พัฒนาสินค้าและบริการทีส่ร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ 
7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด 
8) เร่งรัดจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบรเิวณพื้นที่ที่มีศกัยภาพ 

4. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4.1 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการ
 บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ 

2) ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

3) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
4) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
5) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
6) พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชย์นาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล 
7) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรม

การบินของไทย 
5. นโยบายพลังงาน 

5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
5.2  สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
5.3   กํากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม 
5.4  ส่งเสริมการผลติ การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
 พลังงานทางเลือก 
5.5   ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 
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6.  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร ่งรัดพัฒนา 

โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ 
6.2  ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้

งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
6.3  ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
6.4  ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 นโยบายสังคมและคณุภาพชวิีต 

 1. นโยบายการศึกษา 
1.1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
1.2  สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
1.3  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
1.4  จัดการศกึษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1.5  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
 นานาชาติ 
1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 
1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
 อาเซียน 

     2. นโยบายแรงงาน 
2.1 ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่ง 

งานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก 
2.2 ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 
2.3   ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.4   เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น 
2.5 เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็น 

แรงงานฝีมือ 
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2.6   เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน 

2.7 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทํางานของแรงงาน 
ต่างด้าว 

3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ  
 ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ 
3.2  ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
3.3  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพ 
3.4  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทกุคนให้เป็นนักจัดการ 
  สุขภาพชุมชน 
3.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงต้ังครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธ์ุ 
  วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ 
3.6  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
3.7   ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 
4. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4.1 เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4.2  อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
4.3  อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
4.4  สร้างสรรค์อารยธรรมทีดี่งามสู่วิถีชีวิตและสังคมคณุภาพ 
4.5  นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  
4.6  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
4.7  ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด

กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
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 5. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม      
5.1  ส่งเสริมการพฒันาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น 
5.2  สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
5.3  ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
5.4  สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
5.5  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร   

 
   นโยบายทีดิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
4. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
5. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
7. สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
8. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 
 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม    

1. เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
2. เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 ของประเทศ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน        
4. จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง     
5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
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  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ      

1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 
2. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
3. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง

ประเทศ 
4. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ 

และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
5. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์

ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
6. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
7. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน 
8. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
9. ให้ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 

10. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลมิและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
 

  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่าง

มีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นให ้มีระบบที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส  
1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 



  28 
 

2. กฎหมายและการยุติธรรม 
2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการ 

เชิงรุก 
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน  
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชน 
3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ 

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 1.3  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค : สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาต ิ

  1.3.1 แนวคิดและหลักการ 
 1)  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่

สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน  
ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

  2.1)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
   2.2)  กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพ

    และโอกาสของพื้นที่ 
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 1.3.2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

  1)  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและ
การท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

 1.1) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East 
West Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-
แนวสะพานเศรษฐกิจ พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บาง
สะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชและแนวสะพานเศรษฐกิจ
สตูล-สงขลา 

 1.2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลม
ฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

  2) พัฒนาบริการพ้ืนที่ของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศโดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน 

  3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก ขอนแก่น เป็นต้น 

 1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.1) เพิ่มศักยภาพการแข่นขันด้านเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพื่อส่งเสริม
อํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ       
เพื่อนบ้าน 
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  1.2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา รอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  1.3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเอง และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

  1.4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่  หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ํา พัฒนา
แหล่งน้ําและระบบชลประทานฟื้นฟูดิน ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์ 

   2)  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
2.1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับ
โครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

2.2)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร  เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

2.3)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง รองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2.4)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ       
อารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นทาง 

2.5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประกอบด้วย อุบลราชธานี           
ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มุ้งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  
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 1.4  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557 - 2560 
 
วิสัยทัศน์   

“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
รองรับการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
เป้าประสงค ์

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น    
3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ ์และมพ้ืีนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชัยภูม ิ
2.1  ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด        

ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิมีที่สําคัญ คือ การที่มีขนาดของพื้นที่ 12,778.3  
ตารางกิโลเมตร หรือ 7.98  ล้านไร่  เป็นลําดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประชากร 
1,127,423 คน มากเป็นลําดับ 16 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
จํานวน 26  แห่ง มีโรงงาน  568  โรง และมีกําลังแรงงาน 712,325  คน  ในปี 2553 มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด  มีมูลค่า  56,221   ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capital 
GPP) เท่ากับ 46,922 บาท/คน/ปี ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิขึ้นอยู ่กับภาคการเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าส่งค้าปลีกคือ ร้อยละ 30.91 ร้อยละ 30.91 และร้อยละ 26.86 
ตามลําดับ  ซึ่งเป็นสัดส่วนตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยภูมิ  (GPP) ณ ระดับราคาคงที่ (เฉลี่ย    
5 ปีย้อนหลัง)  เศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดชัยภูมิในเดือนมิถุนายน  2554  ด้านอุปสงค์การลงทุน และ
การบริ โภคภาคเอกชนชะลอตัว มีเพียงการใช ้จ ่ายภาครัฐขยายตัวด ้านอุปทาน การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรชะลอตัวตามผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ลดลง  สําหรับด้าน
การเงินปริมาณสินเชื่อและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ขยายตัว รวมถึงผลการจัดเก็บรายได้ขยายตัว     
เช่นเดียวกัน สําหรับอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดชัยภูมิเดือนมิถุนายน 2554 คือ 6.8  อัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิในช่วงไตรมาสที่ 3  คาดว่าจะยังชะลอตัวโดยมีปัจจัยลบจาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่ชะลอตัวเนื่องจากพืชเศรษฐกิจที่สําคัญส ่วนใหญ่ เช ่น ข ้าวนาปี   
มันสําปะหลัง และอ้อยโรงงาน จะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ําท่วมส่งผล
ให้รายได้เกษตรกรลดลง การลงทุนภาคเอกชนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลง  การ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มสูงขึ้น  ปัจจัยบวกจากสถานการณ์การเมืองที่เริ่ม
คลี่คลายหลังจากการเลือกต้ังผ่านพ้นไป  ราคาน้ํามันที่ยังลดลงต่อเนื่อง  ในด้านการเบิกจ่ายภาครัฐ
คาดว่าจะยังขยายตัวได้ดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการของรัฐ
หลายโครงการ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบให้รวดเร็ว  

ภาวะการเงินของจังหวัด  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเดือนพฤษภาคม  
2554  จังหวัดชัยภูมิมีสาขาธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดทั้งสิ้น 28 แห่ง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันในปีที่ผ่านมา 2  แห่ง มีปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น  15,980  ล้านบาท  เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาสูงขึ้นร้อยละ 15.85  จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากทุกประเภท ในขณะ
ที่ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีทั้งสิ้น 10,336  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.25 จากสินเชื่อ 
ทุกประเภท ส่วนสภาวการณ์จ้างงานพบว่า ณ  สิ้นเดือนมิถุนายน 2554  จังหวัดชัยภูมิมีจํานวน      
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งสิ้น 30,534 คน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 
1.34  จากการลดลงเฉพาะผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่นายจ้างขึ้นทะเบียนฯ  ขณะที่ผู้ประกัน
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ตนโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น  สําหรับอัตราการว่างงานล่าสุดไตรมาส 1/ 54 คือ 0.01 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1/ 53 ร้อยละ 95. 0 สอดคล้องกับอัตราการมีงานทําที่ในไตรมาส 1/54 อยู่ที่ร้อยละ 97.65  
ขณะที่ไตรมาส 1/53 อยู่ที่ร้อยละ 97.08 โดยอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของจังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน คือ 230 
บาท/วัน  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา  อัตราการว่างงานล่าสุด คือ 0.4 
จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของจังหวัดในเดือนนี้มีจํานวนสะสม ทั้งสิ้น  30,534  คน  
ตํ่ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.34  สําหรับสถานการณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
นั้น จากสถิติข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิพบว่าในปี  2554  มีจํานวนนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือนจังหวัดชัยภูมิ 
จํานวน  612,537  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน  676.20  ล้านบาท  เนื่องจากแหล่ง 
ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิมีจํานวนมาก และสวยงามตามธรรมชาติ  ดังนั้น จังหวัดชัยภูมิจึงมี
ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น  การจัดทํา
ถนนลาดยางถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้และมีความปลอดภัย  ทั้งนี้  ได้มี
การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดการนําแผนไปใช้อย่าง    
เป็นระบบ  ที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 3 ฤดู มีการประชา
สัมพันธ์ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เดินทางมาเที่ยวมากขึ้นและนําเงิน
มาใช้   จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอีกทางหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามปัญหาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยังคงต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการนําศักยภาพ
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป   

สรุปศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ  คือ ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น  
ข้าวนาปี  มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพริกขี้หนูใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิต
เป็นจํานวนมาก และจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ด้านราคาและความสมบูรณ์ 
ลม ฟ้า อากาศ เพราะขาดแคลนระบบน้ําและระบบชลประทาน  ส่วนอุตสาหกรรมที่สําคัญคือ
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีปริมาณจํานวนมากพอต่อการลงทุน   
แม้ว ่าจังหวัดชัยภูมิจะเป ็นเขตพื้นที่ส ่งเสริมการลงทุนด ้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่ป ัจจุบัน                  
ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
ในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหล่ง  ซึ่งในจํานวนนี้มีหลาย
แห่งเป็นที่รู ้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ทุ่งดอกกระเจียว) 
น้ําตกตาดโตน  เขื่อนจุฬาภรณ์  และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งกะมัง  เป็นต้น  และยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่จังหวัดจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกหลายแห่ง เช่น  มอหินขาว ป่าปรงพันปี และ 
เส้นทางรอยเท้าไดโนเสาร์ เป็นต้น  และหากมีการบริหารจัดการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสม           
จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย   
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 2.2  ศักยภาพด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2.1  การศึกษา  จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้ง  2 รูปแบบ คือการศึกษาในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนจําแนกดังนี้   
 (1) การศึกษาในโรงเรียน  มีโรงเรียนจํานวน  854  แห่ง  ห้องเรียน 9,088 ห้อง  

นักเรียน  171,482 คน และครู  10,212  คน อัตราส ่วนของนักเรียนต่อห ้องเรียน 22  คน  
  (2) การศึกษานอกโรงเรียน  มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1  แห่ง  
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  14  แห่ง รวมทั้งมีห้องสมุดประชาชน  ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ทั่วทุกแห่ง  

2.2.2  การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืน ๆ มีจํานวนไม่มากนัก 
สําหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่ตามชนบท และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชน
ในแถบนั้น ๆ  เช่น  การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้ังไฟ รวมถึงประเพณีรําฝีฟ้า 
เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ฯลฯ  โดยมีจํานวนวัดทั้งสิ้น  964  แห่ง สํานักสงฆ์ 415 แห่ง   
พระภิกษุ  4,246 รูป และสามเณร 1,833  รูป   

2.2.3  การสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาล 15 แห่ง จําแนกเป็นโรงพยาบาลระดับ
จังหวัด จํานวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอ จํานวน 14 แห่ง สถานีอนามัย 167  แห่ง 
คลินิกทุกประเภท 258  แห่ง จํานวนเตียง 1,180 เตียง จํานวนแพทย์และทันตแพทย์รวม 274 คน 
พยาบาล 1,374  คน และมีจํานวนผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 83,271  คน   

2.2.4  การรักษาความมั่นคงและความสงบ   ข้อมูลสถิติกลุ ่มความผิดในคดีที่น่าสนใจ           
มีการรับแจ้งคดีในรอบปี 2554 จํานวน  5,338 คดี  ผู้ต้องหา 7,337 ราย นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์
ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ จําแนกดังนี้          

 1) ด้านยาเสพติด  สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชัยภูมิมีการ
แพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพปัญหาเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของ    
ยาเสพติดทั้งจากภาคเหนือและจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย 
หนองคาย และนครพนม เพื่อลําเลียงผ่านไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และ
ขณะเดียวกันจังหวัดชัยภูมิ เป ็นเส ้นทางผ ่านของยาเสพติดจากพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลสู่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   การแพร่ระบาดของยาเสพติด          
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมือง
ชัยภูมิ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว ตามลําดับ     
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 2) ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัจจุบันยังคงปรากฏคนต่างด้าวหลบหนี      
เข้าเมืองเพื่อมาขายแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญชาติพม่ามากที่สุด รองลงมา คือ ลาว กัมพูชา  
อินเดีย  ปากีสถาน  และเวียดนาม  ซึ่งการดําเนินการหลบหนีเข้าเมืองจะมีผู้ลักลอบนํารถยนต์ไปรับ
เข้ามาในตัวจังหวัดโดยเดินทางหลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อส่งให้ผู ้ประกอบการ   
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ถูกต้อง  แต่เมื่อใบอนุญาตให้ทํางานหมดอายุ
แล้วกลุ่มคนต่างด้าวไม่ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ทางราชการกําหนด และยังทํางาน
ต่อเนื่องหรือย้ายสถานที่ทํางาน   

 3) ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  การก่อการร้ายได้แพร่ขยาย 
เข้าไปในพื้นที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็ว
หลากหลายเส้นทางให้เลือกในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  การติดตามร่องรอยการกระทําความผิดเป็น
เรื่องยาก และกลุ่มก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่  2 – 3 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในช่วง            
6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ 

 4) ด้านป่าไม้และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิถือว่าเป็น
สภาพป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถจําแนกออกได้ 23 ป่า มีพ้ืนที่ป่าที่
ประกาศตามกฎหมาย (ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า) จํานวน  
3,935,409 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของพื้นที่จังหวัด เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําที่สําคัญที่หล่อเลี้ยง
ชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนกลางหลายร้านคน เช่น  แม่น้ําชี แม่น้ําพรม แม่น้ําเชิญ โดย
สามารถแบ่งประเภทของป่าไม้ได้ดังนี้ 

  - ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 11 ป่า มีพ้ืนที่ 2,064,839 ไร่ (ประกาศเป็นเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ จึงคงเหลือพื้นที่ 1,584,282.5 ไร่) 

  - อุทยานแห่งชาติ จํานวน 6 แห่ง  มีพ้ืนที่ 724,806.5 ไร่ 
  - เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 แห่ง มีพ้ืนที่ 1,360,284 ไร่ 
 - ป่าไม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกันไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ 2 แห่ง 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการกษตรกรรมได้รับมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้ ดําเนินงาน

ปฏิรูปที่ดินเป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,595,009 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 2,340,400 ไร่ แต่พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้มา
จากการภาพถ่ายดาวเทียมแลนแซท 5 (TM) มาตราส่วน 1: 50,000 เมื่อปี 2552 พบว่า จังหวัดชัยภูมิ
มีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ 3,890,.89 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนที่ที่มีป่าไม้สีเขียวปกคลุม คิดเป็นร้อยละ 30.45 
ของพื้นที่จังหวัด 

 5) ภัยคุกคามอื่น ๆ   ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ และ
นําไปสู่ภัยคุกคามด้านความมั่นคง  ในแง่ของประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่
เกิดจากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มมวลชนที่ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มประชาชนที่ประสบ 
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ปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ความแตกแยกทางแนวความคิด 
ทางด้านการเมือง ซึ่งในประเด็นหลังได ้รับอิทธิพลมาจากการเมืองในระดับชาติ ก่อให้เกิด 
ผลกระทบอย่างมากในระดับพ้ืนที่     

 2.2.5 สภาพสังคมและคุณภาพชีวิต จากสภาพทั่วไปของข้อมูลพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของจังหวัดจะเห็นได้ว่ามีปัญหาในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตการทํางาน รายได้ 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมี    
ส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิมีทิศทางการพัฒนาที่เกิดความชัดเจน จําเป็นจะต้องคํานึงถึง
สภาพปัญหาตามสถานการณ์และนําไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของจังหวัด ดังนี้      

 1) ด้านสุขภาพอนามัย  ปัญหาจํานวนแพทย์ไม่เพียงพอ  ปัญหาผู้ป่วยโรคเอดส์ราย
ใหม่มีมากขึ้น ปัญหาการเจ็บป่วย ปัญหาน้ําหนักทารกตํ่ากว่าเกณฑ์ ปัญหาผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
ปัญหาผู้ป่วยโรคจิตและโรคประสาท เป็นต้น      

 2) ด้านการศึกษา ปัญหาการจัดการความรู้ ปัญหามาตรฐานของการศึกษาใน    
แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน ปัญหาด้านอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนน้อย ปัญหาคุณธรรมและ
จริยธรรมของครูและนักเรียน      

 3) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาครอบครัวขาด
ความอบอุ่น ปัญหาขาดความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง     
ปัญหาการอพยพไปหางานต่างถิ่นทําให้ชุมชนขาดแคลนกําลังแรงงาน ปัญหาเด็กกําพร้าถูกทอดทิ้ง 
ปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล 

 4) ด้านรายได้และการกระจายรายได้  ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้เฉลี่ย      
ต่อครัวเรือน ปัญหาครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความเป็นจําเป็นพื้นฐาน ปัญหาครัวเรือนมีหนี้สิน      

 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต  ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหา
การได้รับบริการสาธารณูปโภคที่ไม่พอเพียง ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาขาด
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจังหวัดชัยภูมิ จึงมีความจําเป็นต้องเร่งรัดในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนให้คนมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็งต่อไป 
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 2.3 ศักยภาพด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติ  

   1)  ทรัพยากรดินและที่ดิน  จากการสํารวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิโดยกอง
สํารวจดิน  กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าวัตถุกําเนิดดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจาก
พวกตะกอนที่ถูกน้ําพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดย
กระบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่จึงทําให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความสูงตํ่าแตกต่างกันและดินที่เกิดขึ้นมี
อายุที่แตกต่างกัน บางส่วนพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหินในบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา   และดินในจังหวัดชัยภูมิสามารถจําแนกออกเป็น 64 หน่วยดิน 
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการสํารวจสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดชัยภูมิในปี 2543 
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทระบบ TM (Thematc Mapper) โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  คือ 5,080,107 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
63.61 ของพื้นที่จังหวัดกระจายตัวอยู ่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้  
2,255,979  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของพื้นที่จังหวัดทางด้านตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด  

 ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินของจังหวัดชัยภูมิ มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่
เกิดจากสาเหตุของลักษณะต้นกําเนิดดินของแต่ละพื้นที่ที่ไม่สามารถนํามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิต 
น้อย และที่สําคัญเกษตรกรทําการเกษตรโดยขาดการบํารุงดินให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้   
ในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิประสบปัญหาดินเค็ม โดยเฉพาะอําเภอจัตุรัส อําเภอเนินสง่า อําเภอ
บําเหน็จณรงค์  และอําเภอคอนสวรรค์  ซึ่งพบเกลือในดินมากจนไม่สามารถนํามาปลูกพืชได้ 
  2) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
   2.1) ทรัพยากรป่าไม้  ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิถูกทําลายเปลี่ยน
สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพื้นที่ทํากินของราษฎร โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัดใน
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ทํานาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ ได้แก่  
ป่าตาเนิน ในเขตอําเภอจัตุรัส  และอําเภอเนินสง่า  ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ของอําเภอเมืองชัยภูม ิ 
อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอบ้านเขว้า  อําเภอจัตุรัส อําเภอหนองบัวระเหว  ป่าโคกใหญ่  ในเขตอําเภอ
คอนสาร  อําเภอเกษตรสมบูรณ์   โดยพ้ืนที่ป่าสงวนดังกล่าวถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าคิดเป็น  
ร้อยละ 93.59 ร้อยละ 91.62 และ ร้อยละ 58.44  ของพื้นที่ป่าสงวนตามลําดับ และจากผลการตัดไม้
ทําลายป่าทําให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ และเกิดความ
แห้งแล้งในฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้ําสร้างความชุ่มช้ืนในบรรยากาศทําให้เกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้  สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิด   
พันธ์ุป่าไม้ลดลง แนวทางจัดการควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้มากขึ้นควบคู่
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กับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ประชาชนให้มีศักยภาพเพียงพอ และควรทํา
ระบบป่าชุมชน   

 2.2)  ทรัพยากรสัตว์ป่า  ถึงแม้ว่าจังหวัดชัยภูมิมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวซี่ง
มีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ยังพบว่า      
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่า คือ การลักลอบล่าสัตว์ การทําลายแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า  เนื่องจากการขาดจิตสํานึกของคนในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา   ซึ่งนอกจากจะทําให้จํานวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าลดลงบาง
ชนิดเกือบสูญพันธ์ุและอาจสูญพันธ์ุไปแล้วยังมีผลกระทบต่อการขาดสมดุลในระบบนิเวศน์อีกด้วย  

 3) ทรัพยากรธรณี จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบแร่ธาตุที่สําคัญที่
จังหวัดชัยภูมิคือ ทองแดง ทองคําขาว (ซึ่งแหล่งสํารวจยังไม่มากพอต่อการลงทุน) เกลือสินเธาว์ และ
แร่โปแตช นอกจากนี้ มีบริษัทที่มีนักลงทุนต่างประเทศร่วมกับคนไทยได้มาดําเนินการสํารวจแหล่ง 
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น แก๊สธรรมชาติบ้างเป็นครั้งคราว และที่สําคัญมีการทําเหมืองแร่โปแตชที่
บริเวณตําบลบ้านตาล ตําบลบ้านชวน ตําบลหัวทะเล และตําบลบ้านเพชร ในพื้นที่อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ จากการสํารวจพบว่ามีปริมาณเกลือหินและแร่โปแตชมากพอที่จะลงทุน คือ มีแร่โปแตช 
จํานวน 570 ล้านตัน 
  4)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ํา (Ramsar Convention) ได้แก่ 
บึงละหาน อําเภอจัตุรัส  มีพ้ืนที่ 18,181 ไร่ จัดอยู่ในประเภทหนองน้ําธรรมชาติ มีพืชน้ํา และพื้นที่  
ชุ่มน้ําในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พ้ืนที่ 975,000 ไร่ จัดอยู่ในประเภทที่ราบลุ่มน้ําท่วม มีน้ําใน
บางฤดู  สําหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทะเบียน
พ้ืนที่ชุ่มน้ําของเอเชีย ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ําในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง อําเภอคอนสวรรค์ จัดอยู่ใน
ประเภทหนองน้ําขนาดเล็กมีน้ําตลอดปี มีพืชน้ํา นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 
ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ มีจํานวน 4 แห่ง และพื้นที่ชุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีความสําคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจํานวน 736 แห่ง รวมพื้นที่ 68,345.5  ไร่  สําหรับปัญหา
สําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ํา ได้แก่ ปัญหาการถูกคุกคามและการบุกรุกพ้ืนที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย
และที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่ และโครงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ อาทิ     
รีสอร์ท ร้านค้า  ทําให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม บดบังความงามตามธรรมชาติของพื้นที่ และปัญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ลดลงทั้งชนิดพันธุ์ปลา ชนิดพันธุ์นกน้ํา และชนิดพันธุ์พืช  
ท้องถิ่นเดิม นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ํากร่อย การตื้นเขินของแหล่งน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ ่มน้ํา         
บึงละหาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ํา    
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 2.3.2  สิ่งแวดล้อม  
 1) คุณภาพน้ํา จังหวัดชัยภูมิมีลําน้ําชี  ลําน้ําเชิญ และลําน้ําพรมเป็นลําน้ําสายหลัก 

โดยในปี พ.ศ. 2550  มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําจากตัวแทนลําน้ําในช่วงต่าง ๆ ของลําน้ําสายหลัก
ทั้ง 3 สาย พบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ลําน้ําโดยไม่มีการดูแลรักษา  เช่น  การปล่อยน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ  ร้านอาหาร และครัวเรือน
ลงแหล่งน้ํา การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ํา การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืชทางการ
เกษตรแล้วถูกชะล้างลงแหล่งน้ําในฤดูฝน การกระทําต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้คุณภาพน้ําทั้ง 3 สาย 
เสื่อมโทรมลงอย่างแน่นอน  และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นตามมา เช่น ระบบนิเวศ
แหล่งน้ํา พืช สัตว์ในแหล่งน้ําถูกทําลาย  สุดท้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ  มนุษย์ที่ต้องใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ําในการดําเนินชีวิตประจําวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน พ้ืนที่ที่
เกิดปัญหา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล สําหรับการดําเนินงานของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ํา ส่วนใหญ่เป็นการสร้างฝายดิน ฝายชะลอความชุ่มช้ืน การขุดลอก   
ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชนมีโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม วงเงินทั้ง
โครงการ 55,067,450 บาท ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์และเฝ้าระวังแหล่งน้ํา
อย่างสม่ําเสมอ และควรมีการบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชน
ขนาดเล็ก โดยการใช้ระบบบําบัดอย่างง่าย เช่น ใช้ถังดักไขมันในระดับครัวเรือน ร้านอาหาร ใช้ระบบ
บําบัดแบบ Wetland ในชุมชน  เป็นต้น  

 2) คุณภาพอากาศ จังหวัดชัยภูมิไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประสบปัญหา
มลภาวะทางอากาศค่อนข้างน้อย แต่มีบางพื้นที่ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง
ควันพิษ และกลิ่นเหม็น      

  2.1) ฝุ่นละอองและควันพิษ โดยเฉพาะมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง
จากสถานประกอบการ เช่น โรงโม่หิน โรงงานแปรรูปมันสําปะหลังและข้าวโพด โรงสีข้าว ในพื้นที่
อําเภอคอนสาร อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอเทพสถิต สําหรับปัญหาเขม่าควันส่วนใหญ่จะเกิดในเขต
เมืองและช่วงเวลาการจราจรติดขัด      

  2.2) กลิ่นเหม็น ส่วนใหญ่เกิดจากกิจการปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มสุกรซึ่งมีการ           
ร้องเรียนเป็นประจําในพื้นที่อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอเทพสถิต อําเภอเมือง และกลิ่นเหม็นจาก 
บ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอภูเขียว  
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 3) คุณภาพเสียง   จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง สําหรับปัญหา
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของจังหวัดชัยภูมิ มีเหตุร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลี้ยงสุกรในเขต
ชุมชนที่เสียงร้องของสุกรรบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อําเภอ
บําเหน็จณรงค์  อําเภอเทพสถิต และเกิดเสียงรบกวนจากสถานประกอบการโรงสีข้าวในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ  บ้านเพชร เกษตรสมบรูณ์ และเทศบาลตําบลคอนสาร  

 4) ขยะมูลฝอย  จังหวัดชัยภูมิมี พ้ืนที่ในการกําจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลรวม 
440.25 ไร่  ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลทั้งหมดประมาณ 146.75 ตันต่อวัน หรือประมาณ 
53,417 ตันต่อปี  ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ขาดการบริหารจัดการที่ ดีและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานขาดแคลนงบประมาณ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดชัยภูมิมีระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ สําหรับวิธีการ
กําจัดมูลฝอย พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการกําจัดแบบกองบนพื้นแล้ว เผาและไถกลบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้  
มีเพียงเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีการกําจัดมูลฝอยถูกหลักวิชาการ คือ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
พ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยพบว่ามีเทศบาลที่มีขนาดพื้นที่กําจัดขยะขนาดมากกว่า 30 ไร่ขึ้นไป  มีจํานวน 
6 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลแก้งคร้อ เทศบาลตําบลจัตุรัส เทศบาลตําบลบ้านเขว้า 
เทศบาลตําบลคอนสาร และเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์   โดยเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์มีพ้ืนที่
มากท่ีสุด คือ 80 ไร่  รองลงมาคือเทศบาลตําบลจัตุรัส 50 ไร่  และเทศบาลท่ีมีพ้ืนที่น้อยไม่ถึง 10 ไร่  
มีจํานวน 8 แห่ง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้กําจัดขยะมูลฝอย                              
   สรุปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ 
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และพื้นที่ป่า  แหล่งแร่ที่สําคัญ เช่น แร่โปแตช ที่ขณะนี้
ยังไม่สามารถลงทุนนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งยังไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง
เหมือนในพื้นที่อื่นของประเทศ จึงสามารถรองรับการลงทุนและมีศักยภาพในด้านการเกษตรที่จะ
สามารถผลิตสินค้าเกษตร  พืชอาหาร  พืชพลังงานได้อย่างมหาศาล  หากมีการบริหารจัดการและ         
ส่งเสริมจากภาครัฐที่ดี  โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ําและการคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ําเหล่านี้จะสามารถเป็นพื้นฐานรองรับภาคการ
ผลิตการเกษตรและการอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกเป็นจํานวนมาก  ซึ่งขณะนี้ภาครัฐได้พยายาม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งแหล่งน้ํา และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
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3. ผลการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิท่ีผ่านมาจากข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ของจังหวัด 
 ชัยภูมิ ปี 2553  

จากรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  กชช. 2ค  ของจังหวัดในปี 2553  และข้อมูล  GPP  
จังหวัดที่ปรากฏข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดชัยภูมิมีผลการดําเนินงานในเชิงของการพัฒนาจังหวัด
ตามยุทธศาสตร์ที่สําคัญโดยสรุปดังนี้  

3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร   
จังหวัดได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร

และมีประชาชนประกอบอาชีพทําการเกษตรเป็นหลัก โดยการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 
2552 – 2554 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทรัพยากรการเกษตร ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ํา  209  
โครงการ งบประมาณ 353,382,710 บาท โดยเป็นโครงการประเภทส่งเสริมการเกษตร 11  โครงการ 
ส่งผลให้ผลิตผลภาคการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ประกอบด้วย ข้าว  
มันสําปะหลัง  อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และพริกขี้หนูใหญ่ เฉลี่ยร้อยละ 10 – 15 ต่อปี 

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักจังหวัด ปี  2552 – 2553  สําหรับอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตผลภาคการเกษตรของจังหวัดหรือ GPP ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 พบว่า       
ปี 2551 มูลค่า 12,330 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 6.66  ปี 2552 มูลค่า 13,410 ล้านบาท เติบโต         
ร้อยละ 8.76 และปี 2553  มูลค่า 15,261 เติบโต ร้อยละ 13.81 โดยเฉลี่ย 3 ปี มีอัตราการเติบโต
ภาคการเกษตร ร้อยละ 9.75  

3.2  ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม    
  จังหวัดชัยภูมิเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งมีอุตสาหกรรม
ประเภทอื่น ๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมด้านการเกษตร  อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ จํานวน 
568 โรง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,944,790,128 บาท ในช่วงการพัฒนาปี 2553 – 2554  จังหวัดชัยภูมิ
มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  โดยปี 2554  มีโรงงานเพิ่มขึ้น 18 โรง เงินลงทุนเพิ่ม
จาก 5,876,001,535 บาท เป็น 10,944,790,128  บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.27  และตั้งแต่ปี 2551 – 
2553  พบว่า ปี 2551 มีมูลค่า 5,863  ล้านบาท  ปี 2552  มูลค่า 7,344  ล้านบาท  และปี 2553 
มูลค่า  8,019 ล้านบาท  มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.46 ซึ่งเป็นผลมาจาก
โครงการพัฒนาจากหลายภาคส่วนในจังหวัดและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 
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เงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมจงัหวัดชัยภูมิ ปี 2551-2554 

 
 

3.3 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว    
จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวจํานวนมาก  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โบราณคดี และศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งท ่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดได ้รับการพัฒนาและมี ช่ือเสียงใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ โดย 

1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  26  แห่ง  
2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา  12  แห่ง  
3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ  6  แห่ง  

ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี  2550 – 2553  ที่ผ่านมาจังหวัดได้เน้นความสําคัญ
ของยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในลําดับ 2  โดยจําแนกแผนงาน/โครงการและงบประมาณ    
เพื่อการพัฒนา จํานวน 16 โครงการ  ซึ่งผลจากการพัฒนาโดยโครงการของจังหวัด ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่าในปี 2553 จังหวัดชัยภูมิมีนักท่องเที่ยว จํานวน 731,361 คน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27  และมีรายได้จากการท่องเที่ยวจํานวน 588  ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.24        
ซึ่งหากเปรียบเทียบจํานวนนักท่องเที่ยวต้ังแต่ปี 2552 – 2553 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2552 – 2553        
              (หน่วย: คน) 

ประเภทนักท่องเที่ยว ปี  2552 ปี  2553 

ชาวไทย  569,852  723,331  

ชาวต่างประเทศ  1,573  6,030  

รวม 571,425  731,361  

 
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ  ปี 2552 – 2553 

         (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทนักท่องเที่ยว ปี  2552 ปี  2553 

ชาวไทย  400.0  579.0  

ชาวต่างประเทศ  2.0  9.0  

              รวม  402.0  588.0  
 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2555 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชัยภูมิมีนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู ่ของจังหวัด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม       
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณทุกปี ๆ ละหนึ่งล้านบาท  
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาและเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ คือ แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว โดยการ     
บูรณาการงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่นเข้าไปพัฒนาทั้งด้านการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก  
และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง  เช่น เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเท้าไดโนเสาร์ ป่าปรงพันปี  เป็นต้น  
ซึ่งในระยะต่อไปจักได้พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต  
ผลการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2552- 2554  ในด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า จังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการด้านสังคม  จํานวน 
53  โครงการ  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลจากการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 ในด้านสาธารณสุข พบว่า สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ       
1 : 8,967  คน ส่วนด้านการศึกษามีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนโดยเฉลี่ย  19 : 1  อัตราส่วน
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นักเรียนต่อครูคือ 17 : 1   แนวทางในการพัฒนาที่ผ่านมางบประมาณที่นํามาดําเนินการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ผ่านมาจากส่วนกลางโดยตรง และ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และครอบคลุมประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศและของจังหวัด เช่น โครงการด้านการศึกษานโยบายเรียนฟรี 15 ปี  เบ้ียยังชีพ     
ผู้สูงอายุ อสม. และคนพิการ  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารักษาฟรี เป็นต้น  โดยโครงการ
เหล่านี้มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ทําให้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ส่วนงบประมาณของจังหวัดซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก  เป็นเพียงส่วนที่เติมเต็มหรือแก้ไขปัญหา
บางกรณีที่เห็นว่าเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้น  

 
3.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ในช่วงปี 2553 – 2554  ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการสร้างความ
ปรองดองและความสามัคคีของชนในชาติ  ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะนี้ประกอบด้วย โครงการ
ชัยภูมิเข้มแข็งด้วยแผนชุมชนคุณภาพ  โครงการสร้างเด็กและเยาวชนเกื้อกูลสร้างครอบครัวอบอุ่น    
สู่สังคมเข้มแข็ง  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพ  โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด  โครงการเพิ่ม
ศักยภาพองค์กรเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  และโครงการปกป้องสถาบัน ส่งเสริม
ประชาธิปไตยสร้างความสามัคคี  เป็นต้น  นอกจากนี้ มีโครงการปกติของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
และท้องถิ่นดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าประชาชนจังหวัด
ชัยภูมิโดยรวมมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง  โดยพบจากการมีส่วนร่วมและตรวจติดตามประเมินผล
แผนชุมชนในทุกชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนปัญหาด้านความแตกแยกสามัคคีของประชาชนอยู่ในระดับ     
ไม่รุนแรง  อยู่ในระดับที่สามารถดูและควบคุมได้  ประกอบกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2553  ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 85  ซึ่งได้คะแนน      
ผลการประเมินระดับที่ 5  (ระดับดีมาก)     
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4.  สรุปผลการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น  
4.1  การวิเคราะหข์้อมูลจากผลการระดมความคิดเหน็ในการจัดทําแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม
โรงแรมสยามริเวอร์รสีอร์ท จังหวัดชัยภูมิ 

 ผู้ว่าราชการจงัหวัดชัยภูมิ (นายพรศักด์ิ  เจียรณัย) 
“ภาพรวม คือ ชัยภูมิมีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2554 เพียง 57,000 ล้าน/รายได้   

ต่อหัวภาคเกษตร  ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด (เดือนละไม่ถึง 2,000 บาท) หากไม่ปรับเปลี่ยน
ทิศทางของแผน อีก 10 ปีข้างหน้า รายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดชัยภูมิจะน้อยกว่าจังหวัดบึงกาฬ
ที่เน้นพืชอุตสาหกรรมตัวเดียว แต่เดินอย่างถูกทิศทาง (ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน)” อย่างไรก็ตาม 
จังหวัดชัยภูมิมีจุดแข็งดังนี้ 

1) มีแหล่งต้นน้ํา 8  แห่ง และมป่ีาไม้ร้อยละ 30  
2) มีพ้ืนที่เป็นอันดับ  7 ของประเทศ คือประมาณ  8 ล้านไร่ 
3) ผลิตข้าวได้เป็นอันดับ 11 ของประเทศ ผลติมันสําปะหลังเป็นอันดับ 3 ของภาค 

และผลิตอ้อยเป็นอันดับ 4 ของภาค  
4) มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าหินงาม มอหินขาว 
5) มีทางรถไฟในเขตอําเภอจัตุรัส   
6) มีแร่โปแตชซึ่งมีปริมาณสํารองได้ 20 ปี ๆ ละ 1.2 ล้านตัน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

โรงงานน้ําตาล โซล่าฟาร์ม ในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอซับใหญ่ อําเภอ
เทพสถิต 

7) TPI ได้รับสัมปทานบ่อแก๊ส ในเขตอําเภอเนินสง่า 
8) มียางพาราในเขตอําเภอเมือง อําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง อําเภอ

เกษตรสมบูรณ ์ตําบลทุ่งลุยลาย เป็นต้น 
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ทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  :   
 สภาพปจัจุบัน :  

- พ้ืนที่เกษตร 3 ล้านไร่  ปริมาณน้ํา 2,500,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่สามารถ
เก็บน้ําได้เพียง 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้น้ําท่วมพืชผลทางการเกษตร  (ไม่มี
เขื่อนเก็บน้ํา) เช่น อําเภอเมือง อําเภอหนองบัวแดง อําเภอบ้านเขว้า และประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันอําเภอหนองบัวแดงมีน้ําประปาเหลือในการผลิตน้ําได้เพียง 
10 วัน 

  แนวทาง :  
- ควรให้ความสําคัญกับพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง (มีต้นทุนสูงแต่

ผลผลิตต่อไร่ตํ่า)  และพืชรอง ได้แก่ พริก ผลไม้  ยางพารา  โดยการเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่  และแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร  

- ควรปรับโครงสร้างโดยเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการเกษตรให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่สําคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  :   
 สภาพปจัจุบัน :  

- มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 40 แห่ง เช่น มอหินขาว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  
สถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คน/ปี 
ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณปีละ 600 ล้านบาท  (รายได้ตํ่ามาก) 

- การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การ
พัฒนาทางเดิน ระบบน้ํา ห้องน้ําอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  (ทุ่งดอกกระเจียว)    
ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ตามกฎหมายรายได้จากการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงาม (ทุ่งดอกกระเจียว) ต้องเป็นรายได้ของอุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้รับ
รายได้จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวดังกล่าว  ทําให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดงานดอกกระเจียวบานน้อยลง   

- ข้อจํากัดด้านความชํานาญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทาง :  
- ควรเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นหลัก 
- ส่วนราชการต้องกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการชาวชัยภูมิในการ

ท่องเที่ยว 
- ต้องดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองชัยภูมิ และนําแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดมา

เชื่อม มีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อระดับประเทศ จัด Event ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
วิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดในการดึงคนเข้าเมือง เช่น ความศรัทธาของประชาชน
ต่อเจ้าพ่อพระยาแล ช้ึให้เห็นความศักด์ิสิทธ์ของเจ้าพ่อและปรับเมืองรองรับ 
สร้างเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของเมืองชัยภูมิในช่วง 12 ปี พัฒนาถนนสาย 201 
โดยศึกษาวิธีการว่ารัฐควรจะลงทุนอย่างไร ชัยภูมิจะได้อะไร และต้องเตรียมการ
รองรับ ต้องวางแผนระยะยาวให้เกิดขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบรางรถไฟจัตุรัสให้
เป็น Hub ของการขนส่งระบบราง การพัฒนาแหล่งโบราณสถานชุมชนจัตุรัส 
การพัฒนาบึงละหาน อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล หอพระยาแลเฉลิมพระเกียรติ 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปรับปรุงวงเวียนและวัดชัยประสิทธ์ิให้เป็นจัตุรัสเมือง ศูนย์
วัฒนธรรม อาคารเอกลักษณ์เมือง การสร้างลานคนเมือง การปรับปรุงถนน
บรรณาการ ถนนไปแยกโรงต้ม ชุมชนบ้านค่าย เพื่อสร้างสัญลักษณ์เมือง  เหล่านี้
เป็นต้น ต้องได้รับการพัฒนาและเป็นการพัฒนาแบบกระตุ้นความรู้สึกของคน
ชัยภูมิ ต้องปรับระบบการใช้ที่ดินในเขตเมือง การขยายตัวของพื้นที่ส่วนราชการ
มากขึ้น โดยการสละพื้นที่ส่วนราชการเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น 
วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม โดยจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ. เทศบาล  ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานเทศกาลสําคัญของอําเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดชัยภูมิ 9 เทศกาล โดยดึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอําเภอต่าง ๆ เช่น บุญเดือนสี่ งานดอกกระธูป งานนมัสการ        
ศาลเจ้า เป็นต้น 

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้เต็มรูปและสร้างแท่งของพลังให้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
จํานวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในแหล่งการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ เช่น อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเทพสถิต อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
อําเภอคอนสาร เป็นต้น 
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- การท่องเที่ยวต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ  องค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานดอกกระเจียวบานแต่ไม่มีรายได้กลับมา ดังนั้น ควรให้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้จากการจัดงาน โดยมีข้อตกลงระหว่างอุทยาน
แห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าต้องนํารายได้จากการจัดงานมา
สนับสนุน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณสําหรับการจัดงานใน
ครั้งต่อไป   

- ปัจจัยหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ คือ ต้องมีความร่วมมือใน
กลุ่มผู้ประกอบการต่างควรขยายเวลาในการบริการการท่องเที่ยวมากขึ้นจาก      
2 เดือน สําหรับผู้ประกอบการ 55 ราย เพื่อแก้ปัญหาที่พัก รีสอร์ทราคาแพง     
(รีสอร์ทต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับการบํารุงรักษาสถานที่ในช่วงที่หมดฤดูกาล
ท่องเที่ยวในช่วงอีก 10 เดือน) 

- ผู้ประกอบการควรมีการปรับระบบบริหารการตลาด 
- เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมและ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด จังหวัดชัยภูมิควรใช้โอกาสจากการจะก้าว

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งสื่อมวลชนทั่วโลกจะเข้ามาสู่ภูมิภาค
อาเซียน หากจังหวัดเตรียมการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบแบบแผน จะสามารถ
นําเสนอความโดดเด่น เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่ปรากฏสู่สายตา    
ทั่วโลกผ่านสื่อมวลชนดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับจังหวัดสุรินทร์ประชาสัมพันธ์       
ผ้าไหมโดยผ่านผู้นําที่เข้าร่วมประชุม APEC ที่ผ่านมา เป็นต้น 

- มีการวางแผนระยะยาวในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงาน 50 ปี อนุสาวรีย์     
เจ้าพ่อพระยาแล งาน 200 ปี ชัยภูมิ (พ.ศ.2566) และแผนพัฒนามีความ
สอดคล้องทั้ง Top-down/Bottom-up การวางงบประมาณไปในทิศทาง
เดียวกัน  

- ควรปรับโครงสร้างบุคลากรโดยเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่สําคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและความพอเพียง 
แนวทาง 
- ความย่ังยืน : สร้างความสมดุลระหว่างด้านการเกษตร ท่องเที่ยว ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตและความพอเพียง  (คุณภาพชีวิต
ประชากร  ความพอเพียงในการดําเนินชีวิต  การดูแลสุขภาพอนามัย  การศึกษา 
และสังคม) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง 
- รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 4 แห่ง ได้แก่ โป่งขุนเพชร      

ยางนาดี สะพุงเหนือ และลํากระจวน  โดยจะมีการจ่ายค่าทดแทน 50,000 บาท
ต่อไร่ ปัจจุบันมีการตกลงเรื่องการจ่ายค่าทดแทนได้ 1 แห่งที่โป่งขุนเพชร      
(อยู่ระหว่างการนําเสนอ)  หากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วเสร็จจะสามารถเก็บ
กักน้ําได้เพิ่ม 300  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  โดยในปัจจุบันเก็บน้ําได้ 600 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  เกณฑ์ที่กรมชลประทานคํานวณคือต้องเก็บน้ําให้ได้ 800 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หากเก็บน้ําได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจะสามารถ
แก้ปัญหาน้ําของชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงได้   

- ระบบป้องกันน้ําแบบครบวงจรได้รับการแก้ไขดีพอสมควร 

  

 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ระบบโครงสร้างมาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
- การก่อสร้างถนนรวมเชิงเขามาฝั่งตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ตําบลนาหนองทุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตข้าวทั้งนาปี และ
นาปรัง  

- สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน 

- ควรพัฒนาทางเข้าออกสถานีขนส่ง สนับสนุนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิ 

- ควรเร่งพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้วให้กักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอ 
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- ควรจัดหาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ซึ่งโครงการจัดทํา
เขื่อนอําเภอเกษตรสมบูรณ์นั้นกรมทรัพยากรน้ําได้จัดประชุมอบรมมาแล้ว
หลายครั้ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้กล่าวว่าโครงการเขื่อนห้วยช้างอยู่ในระหว่าง
การศึกษาผลกระทบที่มีราษฎรเข้าไปทํามาหากิน ซึ่งพื้นที่ส่วนที่ราษฎรเข้าไป
ทําประโยชน์ไม่มีเอกสารสิทธ์ิทั้งสิ้น แต่การเข้าไปพูดคุยกับราษฎรของ
เจ้าหน้าที่ไม่สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้ดีก่อน จึงเกิดปัญหาในการ
เจรจา 

- ควรพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับกักเก็บน้ํา ฝายเก็บน้ํา ระบบกําจัดขยะ การปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 

- ควรพัฒนาแหล่งน้ํ าตําบลวังตะเม่ โดยเฉพาะบ้านโนนม่วงควรมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาป่าไม้   

- ควรดูแลพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ เช่น เขตอําเภอคอนสวรรค์ ในทุก ๆ หมู่บ้าน 
- ควรมีแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ําอําเภอเนินสง่าใน

เขต 2 ตําบล ไม่มีแหล่งน้ําทําการเกษตร โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร 

- การพัฒนาแหล่งน้ํา (สร้างเขื่อนลําห้วยจอมแก้ว) ตําบลซับใหญ่ การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว อําเภอซับใหญ่ เพื่อรองรับกังหันลมท่ีจะเกิดขึ้นในตําบลซับใหญ่ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 

- ควรปรับปรุงบึงละหาน ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- ควรจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมจะพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนด้านการเกษตร สนับสนุน

เกษตรกรให้มี พ้ืนที่ทํากินเป็นของตัวเอง การประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตร 

- การพัฒนาแหล่งน้ําในหมู่บ้านและตําบลสําหรับกักเก็บน้ําแบบถาวร น้ําใช้ใน
การเกษตรอย่างถาวรเช่นเดียวกับประเทศจีน และเวียดนาม 

- การสร้างแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ การจัดทําถนนและการคมนาคม เศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้เพียงพอสําหรับอุปโภค 
บริโภค โครงการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
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- การพัฒนาแหล่งน้ําให้พอเพียงกับการเกษตร ก่อสร้างเขื่อนลํากระจวน ก่อสร้าง
เพิ่มสันเขื่อนลําคันฉูขุดบึงบางอําพันธ์ อําเภอบําเหน็จณรงค์ เป็นแก้มลิง          
ลําคันฉู ขุดบึงละหานเป็นธนาคารจ่ายน้ําและเป็นแก้มลิงลุ่มน้ําชี 

- ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานโครงการน้ําถึงไร่นา ประปาถึงหมู่บ้าน เพื่อนําน้ํา
จากเขื่อนแม่น้ํางึมเข้ามาเติมแม่น้ําชีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

- ควรพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาแหล่งน้ําใหม่และ
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําเดิมที่เสื่อมโทรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
ชัยภูมิ (ร้อยละ 80) มีอาชีพเกษตรกรรม และพื้นที่ด้านทิศเหนือจังหวัดชัยภูมิ 
เขตอําเภอเมืองในฤดูแล้งขาดแคลนน้ํา   

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ก่อนจัดทําโครงการพัฒนาในแต่ละหมู่บ้านควรสอบถามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นว่ามีความเดือดร้อนหรือความต้องการอะไรก่อน-หลัง และ
ปัญหาสังคม 

- ควรมีการแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชน การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
การเกษตร การปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี เศรษฐกิจ
พอเพียง (ลดหนี้) 

- ผู้นํามีความเข้มแข็งน้อย เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขถึงปัญหา และควรจัดให้มีการ
ประชุมให้ความรู้กับผู้นําชุมชนปีละครั้ง เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้ทันเวลา 

- ควรพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สังคม วัฒนธรรม ต้องอนุรักษ์เพื่อสังคมอยู่ดี     
มีสุข มีความสามัคคี สร้างผู้นําส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม 

- ควรสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษา การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน การพัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การพัฒนากีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

- การป้องกันยาเสพติด ชุมชนและท้องถิ่นดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างแท้จริง 

- พัฒนาสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องปรองดองสมานฉันท์เป็นเรื่องที่ควรทําโดย
เร่งด่วน การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชนบทให้มากที่สุด โครงการด้านการศึกษาทุน
เรียนดีแต่ยากจน ผู้สูงอายุ  และที่ทํากินในเขตกันดารของตําบลเกาะมะนาว 

- เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด แต่ควรทําให้เกิดผลกับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
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3. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ควรสร้างวัฒนธรรมที่ดี ประหยัด ต่อต้านวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เป็นอันตราย 

สร้างจิตสํานึกตระหนักไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตโดยเริ่มต้ังแต่หลักสูตรการ
เรียนต้ังแต่ระดับประถมขึ้นไป 

- ควรมีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สอดส่องดูแลและตรวจสอบการหลอกลวง 
(เช่น ปลอมเป็นพระ) การรับบริจาค การเรี่ยไร การติดต้ังกล้องวงจรปิดตาม
สถานที่ต่าง ๆ การจ่ายค่าตอบแทนแก่ อปพร. และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

- ควรพัฒนาการศึกษาให้เข้าใจเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา 
- การพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร 
- ควรสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืช อาทิ  ข้าว มัน

สําปะหลัง ยางพารา  อ้อย ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเคมี ส่งเสริม
การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ  

- ควรช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ให้ราคาสินค้าทาง
การเกษตรตกต่ํา  

- การป้องกันราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา  การจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ยางพารา อ้อย 
ข้าว ส่งเสริมการปลูก ลดต้นทุนการผลิต ส่งแสริมการทําปุ๋ยชีวภาพ 

- จัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรประจําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดปัญหาคนว่างงานในชุมชน ลดปัญหาคน
ต่างจังหวัดเข้าไปหางานทําในกรุงเทพฯ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้ง
ลดปัญหาอาชญากรรม และลดปัญหาด้านอื่น ๆ 

- การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
 

5. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือเชิงเกษตรหรือแปลงสาธิตต่าง ๆ พัฒนา

อ่างเก็บน้ําที่มีอยู่ เช่น โปร่งช้างน้อย อ่างเก็บน้ําท่าขาม อ่างซับจันทร์แดง 
- ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบไม่ทําให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เสียหาย  
- ควรมีการขายบริการการท่องเที่ยวในโลกอินเตอร์เน็ต  
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- การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องเกษตรกับท่องเที่ยว การนํา
ประวัติศาสตร์กับความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียน (AEC) 

 

6. การพัฒนาด้านพลังงาน 
- การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 

7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รักษาป่าไม้ต้นน้ําลําธารโดยเข้มงวดในการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม

ผู้กระทําความผิดอย่างเด็ดขาด สร้างจิตสํานึก ปลูกจิตสํานึกโดยเพิ่มบทเรียนใน
หลักสูตร 

- การปลูกป่าชุมชนเพื่อทดแทนทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทําลาย การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนา แหล่งน้ําธรรมชาติใต้ดิน 
- การป้องกันการลักลอบตัดไม้เพื่อใช้อํานาจเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่ทําผิด

กฎหมาย 
- การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางให้เข้าใจเข้าถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จัดทําพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  
- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน 

การจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ประจําจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจเขตป่าสงวน 
ตรวจเขตอุทยาน ตรวจจับโจร เหตุฉุกเฉิน ฯลฯ   

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการระดมความคิดเห็นในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
จุดแข็ง 

1) ควรเพิ่มด้านพลังงานทดแทน  (การมีแหล่งส่งเสริมหรือเพิ่มพลังงานทดแทน) โดย
จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่รองรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในตอนเหนือของจังหวัด  ทั้งในด้าน
การลงทุนด้านพลังงานทดแทน โซล่าเซล พลังงานลม  

2) ควรเพิ่มเรื่อง Model : จังหวัดพลังงานทดแทน เป็น Roadmap ความมั่นคงด้าน
ระบบไฟฟ้า มีการพัฒนาหลักสูตรพลังงานทดแทน เพื่อจัดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
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3) ควรใช้จุดแข็งของจังหวัดชัยภูมิเมืองน่าอยู่อันดับ 4 ของประเทศ  มาสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในอาเซียน                     

4) การเป็นแหล่งผลิตโปแตชที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  

 จุดอ่อน 
1) ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

 

 โอกาส 

1) มีการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลในการผลักดันการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม      
เพื่อรองรับพืชรองในอนาคต คือยางพารา และการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราแบบครบวงจร   

2) มีแผนการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี โดยมีการ
ร่วมมือด้านสื่อการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

  

อุปสรรค 
1) การผลิตพืชปลอดภัย มีตลาดรองรับน้อย และมีราคาตํ่า  ควรเพ่ิมโอกาสและเพิ่ม

มูลค่าสินค้าพืชปลอดภัย  โดยจัดให้มีตลาดสีเขียวรองรับอย่างเพียงพอ  เช่น การ
ลงทุนร่วมระหว่างกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์กับตลาดสินค้าเกษตร     
ขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น                       

2) ข้อมูลภัยคุกคามเรื่องปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนในชุมชนโดยนํา
บุตรหลานไปด้วย เช่น ด้านการศึกษา โรคติดต่อ ยาเสพติด เป็นต้น  

 วิสัยทัศน ์
1) วิสัยทัศน์ ควรเพิ่มการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน             
2) การพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้บทบาทของจังหวัดใน 5 ปีข้างหน้า 

เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ เพื่อเป็นแหล่ง
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนโดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

พันธกิจ 

1) พันธกิจ ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  
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เป้าประสงค์หลัก  

1) ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร   
2) การเป็นแหล่งสร้างพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรที่

สมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
3) การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน   
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน  โดยพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

5) การสนับสนุนให้จังหวัดชัยภูมิสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
  

 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง : 
 ด้านการพัฒนาคน 

1) พัฒนาคนโดยมีโรงเรียนศูนย์ศึกษาวิชาการ             
2) พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยเพิ่มเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร   
3) พัฒนาการศึกษาของชัยภูมิ  โดยเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่เด็กและ

ผู้ปกครอง อย่างเป็นระบบ โดยใช้ ICT  ผ่านทางโครงการ ของ อบจ. คือ โครงการ 
Asean School On-line  เพื่อก้าวสู่อาเซียน ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้สังคม การ
เปลี่ยนเปลี่ยนสังคม เพิ่มประสิทธิภาพครูและนักเรียนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงทุกช่วง 
ช้ันเรียน (ร่วมกับ กสท.)   

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น    
2) สร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน  เช่น บรรจุภัณฑ์หมากของ

อําเภอคอนสารส่งออกสวิสเซอร์แลนด์ การแปรรูปใยสับปะรดเป็นใยผ้าร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าวหอมดง เป็นต้น         

3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ    
4) เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาอาชีพของชุมชน    
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ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน โดยพัฒนาแหล่งน้ําให้

เพียงพอ การบริหารจัดการน้ําเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ซึ่งจะผลต่อ      
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป ได้แก่  การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 อ่างเก็บน้ํา          
การเปลี่ยนสายพันธ์ุข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่  

2) สร้างศักยภาพการใช้พ้ืนที่ให้เกิดการสร้างอาชีพเกษตรที่เหมาะสม คุ้มทุน เพิ่ม
รายได้จากการที่มีพ้ืนที่รองรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิ 
ทั้งในด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทน โซล่าเซล พลังงานลม  โซล่าฟาร์ม  

3) เพิ่มโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าพืชปลอดภัย โดยมีตลาดสีเขียวรองรับอย่างเพียงพอ  
เช่น การลงทุนร่วมระหว่างกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์กับตลาดสินค้า
เกษตรขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
แก้ปัญหาการผลิตพืชปลอดภัยที่มีตลาดรองรับน้อยและราคาต่ํา                       

4) เชื่อมโยงเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหาร
ปลอดภัย และอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

5) เชื่อมโยง Cluster สหกรณ์ผู้ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดชัยภูมิกว่า 10 แห่ง  
กับสถาบันการเงินในการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง  

6) นําสับปะรดมาผลิตเป็นอาหารโคขุน  

7) พัฒนาสายพันธ์ุข้าวให้เป็นแบรนด์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ  “ข้าวหอมดง”   

ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

1) พัฒนาเส้นทางตามแหล่งน้ําของจังหวัดชัยภูมิที่สวยงามคล้ายเส้นทางเขื่อนป่าสัก    
ชลสิทธ์ิเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   

2) ศึกษาเตรียมการด้านโครงสร้างและกําลังคนเพื่อวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยวจากโอกาสที่ได้รับการสนับ 
สนุนจากรัฐด้านการพัฒนาแหล่งน้ําสูง         

3) ส่งเสริมการปลูกดอกไม้สวยงาม และ “ต้นแก่นตะวัน” ตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ              

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภูมิภาคและของ
ประเทศ   

5) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากขึ้น และคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้   
6) ส่งเสริมอาหารประจําท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มรายได้   
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7) เพิ่มช่องทาง และจุดจําหน่ายของฝาก  ของที่ระลึกให้กับชุมชน และปรับทัศนคติที่ดี
ของคนในชุมชนในการส่งเสริมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

8) มีเอกสารแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นคู่มือในการแนะนําการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ    

9) กําหนดแนวการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
เข้ามาจังหวัดชัยภูมิ เช่น มาเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหารของท้องถิ่นเพื่อการ
พักผ่อน เพื่อซื้อของฝากหรือของที่ระลึกของจังหวัดชัยภูมิ มาท่องเที่ยวในลักษณะใด 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เชิง Adventure  เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น            

10) ที่พัก รีสอร์ท และโรงแรม ควรเน้นความปลอดภัย และน่าอยู่ ทั้งนี้ ลักษณะที่พัก
และสิ่งอํานวยความสะดวกควรขึ้นกับลักษณะการท่องเที่ยวว่าเป็นการท่องเที่ยว    
เชิงนิเวศน์ เชิง  Adventure  หรือเชิงวัฒนธรรม   

 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1) พัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวัดมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ การยกระดับโลจิติกส์ และ

การเพิ่มศักยภาพทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ยกระดับความเป็นอยู่และรายได้
ของประชาชน  

2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่  การขยายเส้นทางการจราจรทางหลวง
หมายเลข 205  โนนไทย-หนองบัวโคก เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางหลวง
หมายเลข 201 ช่วง อําเภอสีคิ้ว - อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา- ตําบล
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็น 4 ช่องทางจราจร  เพื่อรองรับการ
ขนส่งสินค้าเชื่อมจังหวัดใกล้เคียง ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

3) ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ที่อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   
4) พัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสเป็นศูนย์พักสินค้าโลจิสติกส์ เชื่อมสายกรุงเทพ-หนองคาย  
5) การมีศูนย์รับซื้อยางพาราครบวงจรที่อําเภอจัตุรัส ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนา

สถานีรถไฟ อําเภอจัตุรัส เป็นศูนย์พักสินค้าโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยงกรุงเทพ-
หนองคาย และการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ที่อําเภอจัตุรัส           

 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1) เน้นการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  
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 พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่รองรับเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าของชุมชน 

เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน   

 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

1) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ 

ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่
จะต้องนําไปปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ต่อไป 

 จากการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม  ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน  ปราชญ์
ชาวบ้าน แกนนําเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 16 อําเภอ      
ได้สรุปภาพรวมปัญหาและความต้องการของจังหวัดชัยภูมิดังข้อมูลข้างต้น และจากการประมวล         
ข้อมูลของแต่ละด้าน  สรุปประเด็นปัญหาหลักและความต้องการภาพรวมได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้         

• ด้านแหล่งน้ํา   
    เปน็ปัญหาที่สําคัญที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากในทุกอําเภอและทุกพ้ืนที่มีปัญหา    
ด้านแหล่งน้ําเป็นปัญหาหลักของพื้นที่ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต  จากสภาพข้อเท็จจริงพบว่าจังหวัดมี     
ต้นทุนแหล่งน้ําที่สําคัญคือลําน้ําชีที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
สายหนึ่ง  แต่ไม่สามารถผันน้ําจากลําน้ําชีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา
ในการเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนสําหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค กอปรกับในช่วงฤดูแล้งน้ําที่ใช้
เพื่อการเกษตรกรรมขาดแคลน ดังนั้น จังหวัดมีความต้องการอยากจะให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ํา
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีแหล่งน้ํามีเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและพื้นที่ จากข้อเสนอ
ความต้องการในภาพรวมของทุกพ้ืนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนในเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ําที่       
ต้ืนเขินในแต่ละพื้นที่ การสร ้างฝายเพื่อเก็บกักน้ํา การสร ้างแก้มลิง การสร ้างสถานีสูบน้ํา 
ด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อผันน้ําเข้าสู่พ้ืนที่ การก่อสร้างระบบประปา การก่อสร้างประตูน้ําเปิด-ปิดลําน้ําชี 
คลองส่งน้ํา การปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา และการขุดสระน้ําและลําห้วย 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 จากการสํารวจข้อมูลเวทีประชาคมพบว่า ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากที่สุด คือ 
เส้นทางคมนาคม (ถนน) เป็นปัญหาที่สําคัญรองลงมาจากปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้ํา  
เนื่องจากในเกือบทุกพ้ืนที่มีความต้องการเส้นทางคมนาคมที่ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงกับถนนสาย
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หลักและสายรอง และการเชื่อมโยงกับถนนในชุมชน ตําบลและหมู่บ้าน กอปรกับบางเส้นทางมีสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม มีฝุ ่นละออง และมีลักษณะเป็นลูกรังทําให้การเดินทางระหว่างพื้นที่และขนส่ง 
สินค้าและบริการไม่สะดวก ซึ่งมีป ัญหามาโดยตลอด และในบางพื้นที่ที่มีถนนเข้าไปถึงพื้นที่
เกษตรกรรมแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพ 

• ด้านสังคม  
ปัญหาด้านสังคมเป็นปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม    

การรับอารยธรรมใหม่ ๆ มาจากสังคมตะวันตกและนานาอารยประเทศที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี 
ทําให้เกิดการซึมซับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษา ศาสนาและจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงของเด็ก
และเยาวชน ปัญหายาเสพติด การจัดสวัสดิการสังคม การขาดโอกาสทางการศึกษา  คุณภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาด้านศาสนาที่ขาดพระประจําวัด ปัญหาเด็ก
และเยาวชนมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านวัฒนธรรมประเพณี 

 

• ด้านเศรษฐกิจ  
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชน โดยเฉพาะด้านรายได้และ 

การส่งเสริมอาชีพ การขาดแคลนฝีมือแรงงาน การพัฒนาด้านหัตถกรรม การตลาด ความยากจน 
ตลาดนัดเอกชน และเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่     
ต้องการให้จังหวัดชัยภูมิให้การสนับสนุนเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

• ด้านเกษตรกรรม   
เป็นปัญหาที่สําคัญปัญหาในพื้นที่เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากร

จังหวัดชัยภูมิ   สภาพป ัญหาที่พบมีมาก  เช ่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํ า การใช ้ 
ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจําหน่าย  ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ขาดแหล่งเงินทุน เป็นต้น        
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบังเกิดผล จึงจําเป็นต้องพัฒนาการเกษตรสมัยเก่าเป็นเกษตรสมัยใหมซึ่งเป็น
การลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก 
 

• ด้านสิ่งแวดล้อม    
สภาพปัญหาที่พบเป็นปัญหาการบุกรุกทําลายป่า ไฟไหม้ป่า ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 

การขาดกฎกติกาในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อม  การขาดจิตสํ านึกและการดูแลอนุรักษ ์ 
สิ่งแวดล้อม การขาดประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเน่าเสีย  จึงจําเป็นต้องแก้ไข 
ปัญหาและความต้องการของสิ่งแวดล้อมในด้านการสํารวจและก่อสร้างโรงกําจัดขยะ ที่ทิ้งขยะ และ 
บ่อบําบัดน้ําเสีย  การออกกฎและกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสร้างจิตสํานึกแก่
ประชาชน และเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่         
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• ด้านที่ดินและการถือครองที่ดิน 
 สภาพปัจจุบันที่ดินทํากินและการถือครองที่ดินประชาชนไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน และ
เอกสารที่มีเป็นใบเสร็จภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บท.5) รวมทั้งพื้นที่มีความลาดชัน ขาดความสมบูรณ์ และ
ขาดความชัดเจนในการออกเอกสารสิทธ์ิ จึงต้องการให้มีการออกเอกสารสิทธ์ิในรูปโฉนด หรือ น.ส.3 
เพื่อให้ประชาชนสามารถนําไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ จะส่งผลในการ    
แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน        
 

• ด้านการท่องเที่ยว   
สภาพปัจจุบันในแต่ละพื้นที่จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีมากมาย   แต่ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ การวิเคราะห์
ศักยภาพและการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์      
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทําให้แหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ได้รับความนิยม และบางพื้นที่ไม่มีคนรู้จัก 
จึงต้องการให้มีการดําเนินการสํารวจเส้นทางเพิ่มเติม เช่น ท่าแพ ล่องแก่ง หินโยก กู่แดง การฟื้นฟู
ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว    การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว  การส่งเสริมสินค้าของที่ระลึกและของฝากในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ        
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3.5  การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดชัยภูมิ  
  ภายหลังการระดมความคิดเห็นจากเวทีต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นได้
สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเพื่อมองให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจน
โอกาสและอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมดังนี้ 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)   

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีทรัพยากรป่าไม้จํานวนมากเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจํานวนมาก และการเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 4  

ของประเทศที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน 
3. มีพ้ืนที่เหมาะสมในการทําการเกษตร สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด 
4. มีพ้ืนที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนด้านการเกษตร 
5. มีพ้ืนที่เหมาะสมพร้อมรองรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน โซล่าเซล พลังงานลม 
6. มีโปแตชที่เป็นแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
7. มีพ้ืนฐานการประกอบอุตสาหกรรม 
8. มีหัตถกรรมผ้าทอ/ศูนย์กลางผ้าไหม 
9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามจากอดีตถึงปัจจุบัน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. คุณภาพการศึกษาต่ํากว่ามาตรฐาน อัตราศึกษาต่อในระดับสูงมีสัดส่วนตํ่า 
2. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ทํากินเป็นของ

ตัวเอง 
3. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 
4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงของคนในชุมชนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการ

ขาดการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง มีโรคติดต่อระหว่างพื้นที่ ปัญหา 
ยาเสพติด  เป็นต้น  

5. มีการระบาดของยาเสพติดสูงในพื้นที่ 
6. เกิดปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวสูง 
7. มีปริมาณน้ําต้นทุนมาก แต่ขาดแหล่งกักเก็บ โดยขาดการบูรณาการในการบริหาร

จัดการน้ําอย่างเป็นระบบ โดยพ้ืนที่ลุ่มติดลําน้ําประสบภาวะน้ําท่วมพ้ืนที่เกษตร และ
บางช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง 

8. ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ 
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9. มีการใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 
10. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขาดการ

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และมีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ไม่เพียงพอ 
11. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกสูง 
12. ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน และงบประมาณไม่เพียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงาน        

เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน 
 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
โอกาส (Opportunity) 

1. สังคมไทยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง 

2. สังคมไทยให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น 
ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

3. มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต และการวิจัยต้ังอยู่ใกล้จังหวัด
ชัยภูมิ 

4. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับผลผลิตยางพารา
ของเกษตรกร และมีแนวโน้มสูงที่จะต้ังในเขตจังหวัดชัยภูมิ  

5. รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนให้มี
รายได้อย่างทั่วถึง เป็นระบบให้เกิดความรู้ ความชํานาญ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และเงินร่วมลงทุน รวมทั้งจัดต้ังกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

6. รัฐบาลมีนโยบายกําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
โดยยึดหลักนิติธรรม บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 

7. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน พัฒนาลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ จะส่งผลให้
จังหวัดชัยภูมิมีโอกาสได้สร้างแหล่งเก็บกักน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น 

8. รัฐบาลมีนโยบายให้ไทยเป็นครัวโลก ส่งผลให้มีโครงการและงบประมาณส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกพืชอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่ เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออก 

9. ความนิยมเกษตรอินทรีย์ที่ผู้บริโภคซื้อผลผลิตอินทรีย์มากขึ้น และส่งผลต่ออุปสงค์                 
เปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีสู่ เกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยลดสารเคมี            
ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
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10. ประเทศไทยยังพึ่งพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทําให้ขาดความม่ันคง
ทางด้านพลังงาน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย เช่น พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

11. รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การขนส่งสินค้าเชื่อมจังหวัดใกล้เคียง ลดต้นทุน รัฐบาลมีนโยบายการขนส่งสินค้าไป
ยังกลุ่มประเทศอาเซียน  ได้แก่ (1)  การสร้างเส้นทางรถไฟระบบรางคู่โดยแยกจาก
แก่งคอย (จังหวัดสระบุรี)-ลํานารายณ์ (จังหวัดลพบุรี)-จัตุรัส (จังหวัดชัยภูมิ) (2) การ
ขยายเส้นทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 205 โนนไทย-หนองบัวโคก เป็น 4 ช่อง
จราจร และ (3) การขยายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วง อําเภอสีคิ้ว-อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา- ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็น 4 ช่อง
จราจร 

12. รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และเร่งรัดควบคุมมลพิษ 

13. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
ปฏิรูปการจัดการที่ดิน มีการกระจายสิทธ์ิที่ดินอย่างเป็นธรรม 

14. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให ้                    
มีประสิทธิภาพโปร่งใส ให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
อุปสรรค  (Threat) 

1. วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมจากนานา
อารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจก่อให้มีการแข่งขันด้านแรงงานที่มีทักษะ
สูงขึ้น และอาจนํามาซึ่งปัญหาแรงงานต่างด้าวในส่วนที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย             
มีคุณภาพชีวิตตํ่า ก่อให้เกิดโรคระบาดและปัญหาอาชญากรรมตามมา 

3. โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ภาวะวัยเจริญพันธ์ุโดยรวมอยู่ตํ่ากว่าระดับการทดแทน 

4. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลต่อ
การจ้างงาน การผลิต การลงทุน การบริโภคในจังหวัดชัยภูมิ 

5. เส้นทางของจังหวัดชัยภูมิเป็นทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคม       
ทวีความรุนแรงขึ้น 
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6. ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อันเป็นผลมาจากภาวะ          
โลกร้อน มีแนวโน้มไปสู่ความแห้งแล้ง การเกิดภัยพิบัติและน้ําท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง        
มีผลต่อการผลิตภาคการเกษตร  ปัจจัยการผลิตมีปริมาณและคุณภาพลดลง และเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิต และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

8. การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจากต่างประเทศ เช่น มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทางการเกษตร 

9. ตลาดรองรับการผลิตพืชปลอดภัยภายในประเทศยังมีข้อจํากัด และมีราคาซื้อขาย           
ไม่แตกต่างจากพืชที่ปลูกโดยวิธีเดิมที่ใช้สารเคมีมากนัก 



 



65 
 

บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557-2561 
 

 
ในการดําเนินการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหาร
ปลอดภัย และพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิ การระดมความ
คิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า  

จังหวัดชัยภูมิจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน โดยดําเนินการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อมกัน การพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นการ
พัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ การยกระดับโลจิสติกส์และการเพิ่ม
ศักยภาพทางเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ด้านความเป็นอยู่ของประชาชนจะ
เน้นด้านการยกระดับปากท้องและรายได้ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้
บทบาทของจังหวัดใน 5 ปี ข้างหน้า คือ 

• ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

• เป็นแหลง่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่โดดเด่นของ
ภูมิภาคและของประเทศ 

• เป็นแหล่งสร้างพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

• เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• เป็นแหล่งผลิตโปแตชที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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วิสัยทัศน์     
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร  

พลังงานทดแทนสําคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

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

เป้าประสงค์หลัก 

• เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

• ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

• เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

• การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น 

• เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

• มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

• มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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Flag Ship ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภมูิในอนาคต 
 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ “โรงเรียนชัยภูมิวิวัฒน์” 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)  ที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มี
 คุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ระบบสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และ
 สามารถจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง เข้ามาร่วมดําเนินการจัดการศึกษาได้มากขึ้น 
 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

 ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง 

 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา 
 โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 ปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 
 

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 

 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีภูมิทัศน์ที่
 โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่  เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็น
 แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา 
 ต่อเจ้าพ่อพระยาแล  

 เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับสําคัญของประเทศ 
 

5. ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 ชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

 การบริหารจัดการพืชพลังงาน 

 ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสร้างศักยภาพทางการเกษตร 

 การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการ

 เจริญเติบโตของจังหวัด 

 สถานีรถไฟจัตุรัสเป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทยและจาก
 ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 ตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศใน
 ประชาคมอาเซียน 

 พัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมกับส่วนกลางเพื่อการขนถ่ายสินค้า
 เกษตรสู่ตลาดกลาง 
 

7. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หนึ่งตําบล หนึ่งอ่างเก็บน้ํา 

 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
 ท้องถิ่น 
 

8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ 

 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง 

การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557-2561 
 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิดําเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 8 ประการ ได้แก่               
1) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 3) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 4) พัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ 8) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อตอบสนองต่อการ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทนสําคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  
ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 

 การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
1.1.1 สนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศสําหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้ง
ในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดําเนินการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความ
เป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษา
ต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 1.2   สร้างแรงจงูใจใหค้รูดี ครเูก่ง มารว่มจัดการเรียนการสอนที่จงัหวดัชยัภูมิมากขึน้ 
และสง่เสริมขดีความสามารถของครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปจัจุบนั 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้

บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนํามา
 ถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก  และเตรียมพร้อมการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน

การสอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพใน
การสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ  Asean School On-line  
โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียน 
และมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการนําอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา   

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถ
แตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน  

1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้าน
เครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ
ห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน      

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แนวทาง 

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานําความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง         
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่ทุกระดับ 

1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบสําคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้  
1.5.3 ส่งเสรมิผูน้ําชุมชนในการเป็นแกนนําในการจดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใน

วาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้

มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของท้องถิ่น 

ระดับ (พอใช้) 3 3.5 4 4.5 5 

2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษา
ต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 85 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด อปท.
ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

ร้อยละ 60 65 70 75 80 85 

เป้าประสงค ์:  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
คุณค่า 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินความคงอยู่         
และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ N/A 3 3.5 4 4.5 5 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง         
   และยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

 รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

 ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
  

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1  ส่งเสริมการแก้ปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ

คนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดนําการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง 

ผ้าจากใยสับปะรด  บรรจุภัณฑ์หมาก  ผ้าไหม  สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน 
หม่ํา เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม  โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหมข่องชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการ
สร้างความแตกต่างความแปลกใหม ่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์
ในการผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 
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2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ
นําองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของ
จังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ 

การแปรรูป และผู้จําหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน   

 
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและ

ยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน

ชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม

สําหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสําคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นําชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา       

ยาเสพติดให้เข้มแข็ง 
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2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ
สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกกําลังกาย
ของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจําศูนย์และ
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  ปัญหาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนใน
จังหวัดลดลง 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรค
สําคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ในพื้นที่ลดลง (ไข้เลือดออก          
เลปโตสโปโรซิส ไข้หวัดใหญ่)  

ร้อยละ 1,125,997 

ราย 
5 8 10 12 15 

เป้าประสงค ์:  รายได้ต่อครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น   

ร้อยละ 15,794 บาท 5 10 15 20 25 

เป้าประสงค ์:  ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมลดลง 

       

ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติด 
ต่อปีลดลง 

ร้อยละ 2,980 คดี 3 5 7 9 10 

2. ร้อยของคดีความด้านอาชญากรรม

ต่อปีลดลง 

ร้อยละ 2,064 คดี 3 5 7 9 10 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  

 สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  

 รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว 
 อ้อย และมันสําปะหลัง 

แนวทาง 

3.1.1 ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและใช้ เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน
สําปะหลัง 

3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ด้าน         

ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการที่ 3.2  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต  ได้แก่ พริก 
ยางพารา โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 

3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิวและ 
ไก่บ้านโคราช ในชุมชนและพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 

3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชําแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนําเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 กําหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ
เพื่อการเพิ่มมูลค่า 
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3.2.5 ส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต      
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก 
และยางพารา 
 

มาตรการที่ 3.3    สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 

3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาใน
รูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก
อาหารปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่าง
สม่ําเสมอ 

3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์ :  สินค้าการเกษตรหลัก 
มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลิ
มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

2. ร้อยละของผลผลิตมันสําปะหลังต่อไร่
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4,047 กก. 
(ต่อไร่) 

5 8 10 15 20 

3. ร้อยละของผลผลิตอ้อยโรงงานต่อไร่
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13,968 กก.
(ต่อไร่) 

5 8 10 15 20 

เป้าประสงค์  :  สินค้าการเกษตรที่เป็น
ความหวังในอนาคตมีผลผลิตสูงขึ้น  

       

1. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 643 กก. 
(ต่อไร่) 

5 8 10 15 20 

2. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 78 กก. 
(ต่อไร่) 

5 8 10 15 20 
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เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

3. จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์
โคราชวากิว 

ราย N/A 100 150 200 250 300 

4. จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่บ้านโคราช ราย N/A 200 250 300 350 400 

เป้าประสงค ์:  รายได้ภาคเกษตรต่อ
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ    
เพิ่มมากขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

2. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

3. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

4. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพริกเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

5. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการยางพาราเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 

6. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A - - - 5 10 

7. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการไก่บ้านโคราชเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  

 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1  ส่งเสริมและเรง่รัดการประชาสัมพนัธเ์ชิงรกุด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชยัภูมิให้

เป็นรูปธรรม  

แนวทาง 

4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ
แข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามา
นําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติ
และนานาชาติ 

4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 
มาตรการที่ 4.2   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน    

มีความความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเปน็เอกลักษณ ์

แนวทาง 

4.2.1 สนับสนุน ปัจจัย พ้ืนฐานสํ าคัญในแหล่ งท่อง เที่ ยว ในแต่ละพื้ นที่  เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
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4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมท้ังให้ความสําคัญกับการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน
ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้
สวยงามและโดดเด่น เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  

4.2.5 จัดทําแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ําใหญ่ที่กําลังจะพัฒนาขึ้น 
เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําบึงละหาน        
บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ อาทิ  พิพิธภัณฑ์สัตว์     
ดึกดําบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวน
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่ ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระ 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่  เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง

ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวทาง 

4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น
กําเนิด รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 

4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธ์ิให้เป็นจัตุรัส
เมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 
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4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของ
จังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยว          
ที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ 

 
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ

ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล  
แนวทาง 

4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตา
ของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการนําวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อนําไปสู่การ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทําเส้นทาง
ประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริง
ตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ
ชาวชัยภูมิในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ
นําเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ  
 

มาตรการที่ 4.5    พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสําคัญของประเทศ 
แนวทาง 

4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ 

4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาด         
ไม้ดอกไม้ประดับระดับประเทศ 
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4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการนํามาเสริมสร้าง       
ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึง
เพื่อส่งออกจําหน่ายทั่วประเทศ 

4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
 

มาตรการที่ 4.6   ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ 
เพื่อให้เป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ 
และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว        
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  การท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 731,361 
คน 

5 10 15 20 25 

เป้าประสงค ์:  มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของเงินรายได้จากการ
ท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 589 
ล้านบาท 

5 10 15 20 25 

        

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 

 ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทน 

 ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1  ส่งเสริมและสนับสนนุชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 

5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก          
ในท้องถิ่นและชุมชน 

5.1.2 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่
มีความพร้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
พลังงานในเชิงพาณิชย์ 
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5.1.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร เช่น  การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทํางานของระบบการให้
น้ําพืชแบบน้ําหยด เป็นต้น 

5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน และร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึง
ระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 

5.2.1 วางแผนและกําหนดพื้นที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนําผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่

ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนําผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ครัวเรือน 
 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 

5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 

5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
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มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 

5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของพลังงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

 เป้าประสงค ์:  ชุมชนพึ่งพาตนเองด้าน
พลังงานทดแทนของชุมชนมากขึ้น 

       

ตัวชี้วัด        

1. จํานวนบ่อแก๊สชวีภาพที่นํามาใช้เป็น 
ท่ีผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม 

บ่อ N/A 5 10 15 20 30 

2. จํานวนเตาเผาถ่านชีวมวลท่ีนํามาใช้
เป็นที่ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม 

เตา N/A 5 10 15 20 30 

3. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่นําพลังงาน
สะอาดมาใช้ 

วิสาหกิจ  N/A 20 30 50 80 100 

4. จํานวนครัวเรือนที่นําพลังงานสะอาด
มาใช้ 

ครัวเรือน N/A 200 300 500 800 1,000 

เป้าประสงค ์: ท้องถิ่นมีรายได้จากการ
ผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทน 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของรายได้ท่ีเกิดจากการผลิต
และจําหน่ายพลังงานทดแทนของ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ N/A - - 5 10 15 

เป้าประสงค ์: ชุมชนให้ความตระหนัก
และร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีคุณค่า 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้าน
ความตระหนักและใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีคุณค่าตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
 

ระดับ N/A 3.5 3.5 4 4 5 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง  
 การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1  ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเปน็ศนูย์กลางทางการตลาด

และโลจสิติกสใ์นภูมิภาค 
แนวทาง 

6.1.1 กําหนดให้อําเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จาก

ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า

มาบริหารจัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง 
 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

แนวทาง 

6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการ
ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการ
พัฒนาพิเศษ 

       

  ตัวชี้วัด        

1. มูลค่าการซ้ือขายในเขตการพัฒนาพิเศษ  ล้านบาท N/A - - - 100 120 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 มีพ้ืนที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

 ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1  การอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรพัยากรป่าไม้ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น 

แนวทาง 

7.1.1 กําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ
รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 

7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากร      
ป่าไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 

7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนตระหนักในความสําคัญของ
ป่าไม้กับผลกระทบจากการทําลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการที่ 7.2  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิน่ในการจัดให้มีแหล่งน้าํ
ขนาดใหญ่และแหล่งน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าํในภาค
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

แนวทาง 

7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่
เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิในความจําเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของ
จังหวัด 

7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่
และแหล่งน้ําของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค 
เอกชนภายในจังหวัด  

7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอ่างเก็บน้ํา” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ําสํารอง
เพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ํามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ํา 

7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ําขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม  มีจุดเด่น      
มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่ง
ใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 7.3   การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 

7.3.1 ส่งเสริมการนํานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน”  มาใช้
ในการกําจัดขยะชุมชน  และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 

7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง      

และน้ําท่วม 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น        

  ตัวชี้วัด        

1.  ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เปรียบเทียบ
กับพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2,418,292 ไร ่ 
: 7,986,429 ไร่ 

5 8 10 12 14 

เป้าประสงค ์:  ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ร้อยละของปริมาณน้ําท่ีใช้ใน 
ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 285 
  ล้าน ลบ.เมตร 

5 10 15 20 25 

เป้าประสงค ์:  ปัญหาปริมาณขยะชุมชน
ลดลง 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ขีดความสามารถในการกําจัดขยะ
ของชุมชน   

ร้อยละ N/A 70 80 85 90 100 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทาง 

8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ
ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทํางาน และการพัฒนา
ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร 

8.1.5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่น 
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มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แนวทาง 

8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการ
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 

8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
 

มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง  

แนวทาง 

8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ
เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 

8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค ์:  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อผลงานการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รบับริการ 

ระดับ N/A 3.5 3.7 3.9 4 4.5 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการ
ให้บริการ 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) เฉลี่ยของบุคลากร 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ระดับ N/A 3.5 3.7 3.9 4 4.5 

เป้าประสงค ์ :  ภาคประชาชนมสี่วนร่วม
สูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

       

  ตัวชี้วัด        

1. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

ระดับ N/A 3.5 3.7 3.9 4 4.5 
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บทที่ 6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  

พ.ศ. 2557-2561  สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 
 

1. แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เป็นการกําหนดรายละเอียด
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ  โดยโครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผนดําเนินงานมาจาก           
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ดําเนินการ)  (2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด  โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผน
ดําเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นวิเคราะห์รวบรวมแผนงาน  
งาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งโครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนาที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด แล้วจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน และนําเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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2. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการ
ประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิกําหนดกรอบ  
แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนด

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

ในการประเมินประสิทธิภาพ 
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่

มีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม 

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนด

มาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถ
วัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
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1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนด
แนวทาง ดังนี้ 
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 2    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง
และวิธีการที่กําหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 4   รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนํา เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

 
 
 

 




