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คํานํา 

      แผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559 – 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จัดทําข้ึน
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สวนที่   1 
 บทนํา 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงภายใต ยุทธศาสตรการ
พัฒนาในแตละยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวา หนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาแตละแนวทาง จะมี
โครงสรางกิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด 
  แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  โดยในการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมนั้น จําเปนตองนําโครงการ/กิจกรรมมาจาก
แผนพัฒนาสามป ซ่ึงจะเปนการทําใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบ   และถือวาผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน 
  แผนพัฒนาสามป    หมายถึง    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหน าครอบคลุมระยะเวลาสามป   โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปน
ประจําทุกป   
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         การจัดทําแผนพัฒนาสามปขาององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการจัดทําแผนท่ีถอดออกมาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือกําหนดกลยุทธการพัฒนา เปาประสงคและโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนา ตามพันธกิจ ท่ีตอบวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวและเพ่ือตอบสนองตอความตองการและ
แกปญหาใหกับประชาชนในมิติของพ้ืนท่ี 
        การจัดทําแผนพัฒนาสามปขาององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีข้ันตอนในการจัดทําดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับคณะผูบริหารทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินพรอมสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน ปละภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความรวมมือขาองทุกภาคสวน 
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  และรับทราบปญหา ความตองการของ
ประชาชน 
          หากมีการประชุมประชาคมท่ีจัดข้ึนโดยการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบูรณาการทุกภาค
สวน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบานหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนในชุมชนเพ่ือใหไดมา ซ่ึงขอมูล
ปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน  ชุมชน ตําบลแลว 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซํ้าซอนก็ไดและใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินนําแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน ท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชนในทองถ่ินไดใหสํานัก/กอง/สวนท่ีมีหน าท่ีในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนา
หมูบาน โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน หมูบานและนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบานมาเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 2 สํานัก/กอง/สวนท่ีมีหนาท่ีท่ีจัดทําแผนทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลท่ีไดพรอมขอมูลจากสํานัก/กอง/
สวนอ่ืนๆ และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาสงใหคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยกรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดและนําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 5 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนานาสามปขององคกรปกครองสาวนทองถ่ินและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดให คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  
  สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบครอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจจะมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปน
อุปสรรคตอกัน   เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่  2 
สภาพทั่วไป และขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

2.1  สภาพท่ัวไป 
 2.1.1    ท่ีตั้ง 
  ตําบลหวยบงเปนหนึ่งใน   19   ตําบลของอําเภอเมืองชัยภูมิ  หางจากท่ีวาการอําเภอเมืองไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ  18  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 50.48 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลอ่ืนๆ  ดังนี้   
  ทิศเหนือ          มีอาณาเขต ติดตอกับตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ และ                                  
              ตําบลหวยไร   อําเภอคอนสวรรค    จังหวัดชัยภูม ิ

  ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลกุดตุม   อําเภอเมืองชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลลาดใหญ   อําเภอเมืองชัยภูมิ    
                                         และตําบลหนองขาม  อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลโพนทอง   และตําบลกุดตุม  
    อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 
 2.1.2   เขตการปกครอง 

ไดรับการจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2528  โดยแยกออกจากตําบลโพนทองและตําบลลาดใหญ  เพ่ือความสะดวกใน
การปกครองโดยแบงเขตการปกครองทองท่ี  ออกเปน  14  หมูบาน  ดังนี้  

1. บานหวยหวา  หมูท่ี   1  จ.ส.อ.พิริยะ     ธรรมวงศ     กํานัน   
2. บานหวยบงเหนือ หมูท่ี   2  นายสุพรม       ประสานเชื้อ ผูใหญบาน   
3. บานหวยบงใต  หมูท่ี   3  นายสุทธี         ออนนอม  ผูใหญบาน   
4. บานมวงเงาะ  หมูท่ี   4  นางกันยา        ดวงชัยภูมิ ผูใหญบาน   
5. บานหนองโมง  หมูท่ี   5  นายอนุภาพ      นารีรักษ  ผูใหญบาน   
6. บานหินกอง  หมูท่ี   6  นายอินตา        พวงจันทร ผูใหญบาน   
7. บานหนองหิน   หมูท่ี   7  นายอุดม         ดํารงชาติ           ผูใหญบาน   
8. บานหนองสระแบง  หมูท่ี   8  นายบุญมี        จันทึก             ผูใหญบาน   
9. บานยางบง  หมูท่ี   9  นายวินัย         จันทึก  ผูใหญบาน   
10. บานนอย  หมูท่ี   10  นายสมศิลป     ทันทาหวา  ผูใหญบาน   
11. บานหนองไมงาม หมูท่ี   11  นายบุญใจ       อยูนอก   ผูใหญบาน 
12. บานหวยหวาเหนือ หมูท่ี   12  นายสมจิต       อุปมา   ผูใหญบาน   
13. บานหนองชุมแสง หมูท่ี   13  นายเปเร็จ        สากุล  ผูใหญบาน   
14. บานหวยหวาใต หมูท่ี   14  นายอุบล         ดวงโกสุม  ผูใหญบาน   
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2.1.3  ประชากร 
ตําบลหวยบงมีประชากรท้ังสิ้น  8,036 คนแยกเปนชาย 3,977 คน  หญิง  4,048 คน   (ขอมูล  ณ เดือน 

มิถุนายน  2558)   มีความหนาแนน   160   คน/ตารางกิโลเมตร 
ตาราง: แสดงจํานวนประชากรตําบลหวยบง 

 

หมูท่ี 

 

ช่ือหมูบาน 

จํานวน 

ครัวเรือนท้ังหมด 

ประชากร (คน) รวม 

ประชากรท้ังหมด ชาย หญิง 

1 บานหวยหวา 181 206 217 423 
2 บานหวยบงเหนือ 160 240 233 473 
3 บานหวยบงใต 190 340 343 683 
4 บานมวงเงาะ 290 380 388 768 
5 บานหนองโมง 195 284 328 612 
6 บานหินกอง 278 385 427 812 
7 บานหนองหิน 196 331 326 657 
8 บานหนองสระแบง 231 286 272 558 
9 บานยางบง 139 219 230 449 
10 บานนอย 196 305 304 609 
11 บานหนองไมงาม 80 136 130 266 
12 บานหวยหวาเหนือ 238 366 352 718 
13 บานหนองชุมแสง 98 162 180 342 
14 บานหวยหวาใต 236 337 329 666 

รวม 2,708 3,977 4,048 8,036 

 

(แหลงท่ีมา :  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
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 2.1.4   รายได  ของประชากรในตําบลหวยบง  เฉลี่ยตอคนตอป พ.ศ. 2558     ดังนี้ 
 

ลําดับของตําบล ช่ือหมูบาน รายไดเฉล่ียตอคนตอป 
(บาท) 

1 หมูท่ี 1   บานหวยหวา 48,287 
2 หมูท่ี 2   บานหวยบงเหนือ 66,706 
3 หมูท่ี 3   บานหวยบงใต 42,261 
4 หมูท่ี 4   บานมวงเงาะ 85,354 
5 หมูท่ี 5   บานหนองโมง 55,197 
6 หมูท่ี 6   บานหินกอง 47,953 
7 หมูท่ี 7   บานหนองหิน 72,355 
8 หมูท่ี 8   บานหนองสระแบง 51,365 
9 หมูท่ี 9   บานยางบง 41,649 
10 หมูท่ี 10 บานนอย 40,222 
11 หมูท่ี 11 บานหนองไมงาม 59,731 
12 หมูท่ี 12 บานหวยหวาเหนือ 45,768 
13 หมูท่ี 13 บานหนองชุมแสง 45,608 
14 หมูท่ี 14 บานหวยหวาใต 47,125 

เฉล่ียรายไดตอคนตอปของคนในพ้ืนท่ี 44,929.76 

   

 (ท่ีมา :  ขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล) ป พ.ศ.2558 
 2.1.5  การศึกษา  แบงออกเปนดังนี้ 
  (1) โรงเรียนประถมศึกษามี  5  แหง  ดังนี้  
  -  โรงเรียนบานหวยหวา     ตั้งอยูบานหวยหวา      หมูท่ี  1  
  -  โรงเรียนบานหวยบงเหนือ    ตั้งอยูบานหนองหิน      หมูท่ี  7  
  - โรงเรียนบานหวยบงใต       ตั้งอยูบานหนองชุมแสง    หมูท่ี  13 
  -  โรงเรียนบานมวงเงาะ        ตั้งอยูบานมวงเงาะ       หมูท่ี  4  
  -  โรงเรียนบานหินกอง     ตั้งอยูบานหินกอง      หมูท่ี  6  
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  (2)โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนขยายโอกาส   มี  2  แหง  ดังนี้ 
   -  โรงเรียนบานหวยหวา     ตั้งอยูบานหวยหวา     หมูท่ี  1  
  -  โรงเรียนบานหวยบงเหนือ     ตั้งอยูบานหนองหิน     หมูท่ี  7  
  (3)การบริการทางดานการศึกษานับวาเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียนภายในตําบล  นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6  มีการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนบางสวนศึกษาตอโรงเรียนในตําบลซ่ึงเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน  และเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   บางสวนก็ไปศึกษาตอในตัวจังหวัด 
เนื่องจากการคมนาคมสะดวก 
  (4)ในสวนของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ือเตรียมเด็กใหมีความพรอม  และเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองทาง
โรงเรียนก็จะเปดสอนเด็กกอนวัยเรียนทุกโรงเรียน  และนอกจากนี้ในตําบลยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล  
ซ่ึงไดรับถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
 -    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา      ตั้งอยูบานหวยหวา   หมูท่ี  1  
 -   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน     ตั้งอยูบานหวยบงเหนือ   หมูท่ี  8  

2.1.6   สถานท่ีราชการและศาสนสถาน มีดังนี้ 
 -  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล           1 แหง (ตั้งอยูท่ี ม.8) 
 -  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล        1 แหง (ตั้งอยูท่ี ม.8) 
 -  ท่ีพักตํารวจสายตรวจ                     1 แหง (ตั้งอยูท่ี ม.8) 
 -  ท่ีทําการตํารวจผูรับใชชุมชน            1 แหง (ตั้งอยูท่ี ม.12) 
 -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ            1 แหง (ตั้งอยูท่ี ม.8)  
 -  วัด               8 แหง  
 -  สํานักสงฆ              1 แหง  
 -  โบสถคริสตจักร             1 แหง  
2.1.7  รานคา/โรงงาน/สถานท่ีประกอบอาชีพของเอกชน  มีดังนี้ 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม              1  แหง  (ทอผา) 
 -  ปมน้ํามันและกาซ      16 แหง  
 -  โรงสีขาว       21 แหง  
 -  โรงเลี้ยงไก       3 แหง  
 -  โรงเลี้ยงเปด       1 แหง  
 -  โรงทําขนมจีน       1 แหง 
 -  รานคา       83 แหง  
 -  รานตัดผม/รานเสริมสวย     9 แหง  
 - รานซอม       11 แหง  
 -  ตูเติมเงิน         2 แหง  
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-  รานอาหาร        1  แหง  (ปาสัก) 
 -  เสาสัญญาณโทรศัพท       4  แหง 
 -  รานอินเตอรเน็ต       3  แหง  
2.1.8  สถานท่ีบริการสาธารณะตางๆ เชน   
 -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําตําบล    14  แหง  (ตั้งอยูทุกหมู) 
 -  โทรศัพทสาธารณะ     24  แหง  
 -  โทรศัพทสาธารณะ TOT      9 แหง  
 -  หอกระจายขาว      14 แหง  
 -  ศาลาอเนกประสงค      14 แหง  
 -  ศูนยธุรกิจชุมชนตําบลหวยบง       1 แหง  

 2.1.9  การคมนาคม 
  (1) เสนทางหลักภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (2) เสนทางเชื่อมระหวางตําบลกับตําบล เชน  ตําบลโพนทอง ตําบลลาดใหญ ตําบลนาเสียว  และตําบลกุดตุม  
เปนถนนลาดยาง 
 2.1.10  จํานวนแหลงน้ําท้ังหมด  9  แหง  
  1.หนองทับควาย  พ้ืนท่ี 15 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหวยหวา  หมูท่ี 1  
  2.หนองสระแบงนอย   พ้ืนท่ี 50 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหวยบงเหนือ  หมูท่ี 2  
  3.หนองชุมแสง  พ้ืนท่ี 70 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหวยบงใต หมูท่ี 3 
  4.ก่ิวคอมา  พ้ืนท่ี 40 ไร  ลึก 6 เมตร  บามวงเงาะ  หมูท่ี 4  
  5.หนองโมง  พ้ืนท่ี 20 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหนองโมง  หมูท่ี 5  
  6.โปงวังแว  พ้ืนท่ี 100 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหินกอง  หมูท่ี 6  
  7.หนองโสกข้ีเหล็ก  พ้ืนท่ี 70 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหนองสระแบง  หมูท่ี 8  
  8.หนองกุดโดน  พ้ืนท่ี 50 ไร  ลึก 5 เมตร  บานยางบง  หมูท่ี 9  
  9.หนองปาชา  พ้ืนท่ี 40 ไร  ลึก 3 เมตร  บานหวยหวา  หมูท่ี 10  
    10.หนองไมงาม  พ้ืนท่ี  15 ไร   หมู 11   บานหนองไมงาม  
    11.หนองหัวแรด   พ้ืนท่ี  18  ไร  หมูท่ี 3  บานหวยบงใต  
     12.หนองดอนหัน  พ้ืนท่ี  80  ไร   หมูท่ี  11  บานหนองไมงาม 
      13.หนองข้ีเหล็ก    พ้ืน  14 ไร  หมูท่ี  14 บานหวยหวาใต  
    14.หนองวัดปาหนองโมง  พ้ืนท่ี  5  ไร  บานหนองโมง  
     15.หนองหิน  พ้ืนท่ี 8  ไร  หมูท่ี 7  บานหนองหิน  
       16.หนองปูตา  พ้ืนท่ี 5  ไร  หมูท่ี 5  บานหวยบงเหนือ  
     17.หนองสามหม่ืน  พ้ืนท่ี 3  ไร  หมูท่ี 4  บานมวงเงาะ      

18.หนองไขนกเปด  พ้ืนท่ี  10  ไร  หมูท่ี  4  บานมวงเงาะ 
     19.หนองพิมาน  พ้ืนท่ี   5   ไร  หมูท่ี 5  บานหนองโมง  
     20.หนองสระแบงใหญ  พ้ืนท่ี   20  ไร  หมูท่ี  8  บานหนองสระแบง  
 2.1.11  จํานวนหอถังประปา  มี   12   แหง 
  1.บานนอย  หมูท่ี  10  สรางโดย กรมทรัพยากร  จํานวน 1 แหง  และสรางโดยกรมทรัพยากรธรณี (ลูกบอล) 
จํานวน 1  แหง  
  2.บานหวยบงเหนือ  หมูท่ี 2   สรางโดย รพช.  จํานวน 1 แหง 
  3.บานหวยบงใต  หมูท่ี 3 สรางโดย กรมทรัพยากร,รพช.,อบต.หวยบงหนวยละ         จํานวน 1 แหง รวม 3 
แหง 
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  4.บานมวงเงาะ  หมูท่ี 4  สรางโดย กรมทรัพยากร  จํานวน 1 แหง   และสรางโดย        กรมทรัพยากรธรณี  
จํานวน 1  แหง  
  5.บานหนองโมง  หมูท่ี 5 สรางโดย รพช.  จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรน้ํา  (ลูกบอล) จํานวน 1  แหง  
  6.บานหินกอง  หมูท่ี 6 สรางโดย กรมทรัพยากร  จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรธรณี       (ลูกบอล)  จํานวน 1  
แหง  
  7.บานหนองสระแบง  หมูท่ี 8 สรางโดย กรมอนามัย จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรน้ํา  จํานวน   1   แหง  
  8.บานยางบง  หมูท่ี 9  สรางโดย กรมโยธาธิการ  จํานวน  1  แหง 
  9.บานหนองไมงาม  หมูท่ี 11 สรางโดย กรมโยธาธิการ  จํานวน   1  แหง 
            10.บานหวยหวาเหนือ  หมูท่ี 12 สรางโดย อบต.หวยบง  จํานวน  1  แหง 
 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประกอบดวยองคกร  ดังนี้ 
 -   ฝายนิติบัญญัติหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีประชาชน
เลือกตั้ง  จํานวน  28   คน  อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป 
 -   ฝายบริหารหรือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  
1   คน  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   2  คนและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  คน 
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 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  แบงสวนราชการออกเปนหนวยงานตางๆ  ดังนี้ 
       1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง     ประกอบดวย 
  งานบริหารท่ัวไป , งานนโยบายและแผน , งานกฎหมายและคดี , งานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, งาน
วิชาการเกษตร  , งานเทคโนโลยีทางการเกษตร ,งานสงเสริมการเกษตร , งานสงเสริม     ปศุสัตว,งานการศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม        
        
       2.  กองคลัง    ประกอบดวย 
  งานการเงิน , งานบัญชี  , งานพัฒนาและจัดเก็บรายได , งานทะเบียนทรัพยสิน  และพัสดุ  
 
       3.  กองชาง    ประกอบดวย 
  งานกอสราง  , งานออกแบบและควบคุมอาคาร ,งานประสานสาธารณูปโภค  
 
       4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   ประกอบดวย 
  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม   งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  
 
       5. สวนสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย 
  งานสงเคราะหเด็ก สตรี  คนชรา และคนพิการ งานสงเสริมสุขภาพ  งานฝกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพ
กลุม  งานสงเสริมทุกกลุมอาชีพ    
 

ตารางแสดงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 

กอง/ฝาย 

จํานวนพนักงานสวนตําบล/ระดับ จํานวน
ลูกจางประจํา 

จํานวน
พนักงาน

จาง 
รวม 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

1. สํานักปลัด - - 1 - 3 3 - 1 8 - 3 11  
2. สวนการคลัง - - - - 2 1 1 - 4 - 2 6  
3. สวนโยธา - - - - - - 1 - 1 2 1 4  
4. สวนสาธารณสุขและ 
   สิ่งแวดลอม 

- 
 

- 
 

- - - - 1 - 1 - - 1  

5.สวนสวัสดิการ - - - - - 1 - - 1 - - 1  
รวม - - 1 - 5 4 3 1 15 2 6 23  
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ตารางแสดงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตั้งแตป  2552 - 2558 
                         หมวด/ประเภท ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
1. หมวดภาษีอากร 190,895.57 189224.57 207,585.01 202,323.03 189,249.40 184,024.46  

2. หมวดคาธรรมเนียม  
คาปรับและใบอนุญาต 

281,966.46 279987.00 299,825.14 310,650.77 314,935 311,921  

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 236,176.06 224515.72 207,541.80 279,763.88 418,114.26 415,948.41  

4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

321,511.00 406854.50 402,061 514,518.50 529,516.50 522,087.50  

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 230,250.00 189333.88 119,810 155,513 405,955 335,100  

6. หมวดเงินอุดหนุน 11,993,859.83 10549554.00 7,899,291 9,696,803 9,850,691 10,832,923  

7. ภาษีจัดสรร 9,504,310.18 12711166.98 12,366,061.78 12,465,452.14 17,861,965.95 15,528,804.53  

รวม 22,758,696.10 24550638.65 21,502,175.73 23,625,024.32 29,570,427.11 28,130,808.90  

ตารางแสดงรายจายขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตั้งแตป  2552 – 2558 

หมวด/ประเภท 
ป  2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

1. รายจายงบกลาง 1,478,548.00 5,444,750.60 944,656 936,898.08 891,116.46 743,011  

     - เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ - - - - - -  

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,592,100.00 2,689,828.00 2,823,761 3,298,063 3,982,750 7,232,435  

3. หมวดคาจางช่ัวคราว 1,202,880.00 1,070,040.00 435,840 476,4230 541,680 630,660  

4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 13,267,992.00 6,566,952.57 6,823,220.88 7,341,634 7,139,641.71 5,758,270.17  

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 332,000.00 404,952.81 384,651.69 504,353.02 535,189.33 553,527,99  

6. หมวดเงินอุดหนุน 2,611,300.00 1,809,780.63 1,511,740 1,571,166 1,483,000 2,269,000  

7. หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 801,480.00 876,400.00 2,103,852.50 266,957 5,644,210 2,305,570  

รวม 22,286,300.00 18,862,704.61 15,027,722.07 14,395,501.1 20,217,587.50 19,492,474.16  
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สวนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหสภาพของสวนตําบล  
จากการวิเคราะหจุดแข็ง  (Strengths) ของตําบลหวยบง สรุปไดดังนี้ 

1. มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการทําการเกษตร (ขาว  มัน  ออย  ) 
2. มีพ้ืนท่ีท่ีจะพัฒนาเปนแหลงกักเก็บน้ํา (ท่ีสาธารณะ) 
3. มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม (งานศพปลอดเหลา) 
4. มีการปลูกขาวปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย หวยบงใต) 
5. มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

 
จากการวิเคราะหจุดออน (Weaknesses) ของตําบลหวยบง สรุปไดดังนี้ 

1. มีปริมาณน้ํามากในหนาฝน แตขาดแหลงกักเก็บน้ํา และไมมีทางน้ําไหลเขาสูแหลงกักเก็บน้ํา  
2. สภาพพ้ืนท่ีแหงแลง 
3. ขาดการบูรณาการการจัดการน้ํา 
4. การใชสารเคมีในการเกษตร 
5. ราคาผลผลิต ยังไมสามารถกําหนดเองได 
6. การเรียนรูทันโลก/ทันเหตุการณ/ทันเทคโนโลยีใหมๆ  ยังไมเพียงพอ 
7. ประชาชนยังนิยมเผาหญาตามไรนา ในหนาแลง 

 
วิเคราะหโอกาส ภัยคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอก  ซ่ึงวิเคราะหจาก 
 1.เศรษฐกิจ  
  - เศรษฐกิจมีภูมิคุมกันดานการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  (หลังวิกฤต ป 25540) 
มีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 

- มีมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีจากตางประเทศ เชน มาตรฐานดาน  
สิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  ซ่ึงจะสงผลตอสินคาดานการเกษตร  และอุตสาหกรรม 

- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแรงงานยังขาดทักษะ 
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจนํามาซ่ึงแรงงานตางดาวในสวนท่ีเปนแรงงานผิด 

กฎหมายมีคุณภาพชีวิตต่ํา  กอใหเกิดโรคระบาด  และปญหาอาชญากรรมตามมา 
                     - ความนิยมเกษตรอินทรียท่ีผูบริโภค ซ้ือผลผลิตอินทรียมากข้ึน  และสงผลตออุปสงคเปลี่ยนวิถีการเกษตรจาก
เกษตรเคมี สูเกษตรปลอดสาร ซ่ึงชวยลดสารเคมี  ตนทุน  สรางมูลคาเพ่ิมแกเกษตรกร และชวยใหเกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  
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- ภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ  ระบบนิเวศ  การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และพลังงาน 

ทางเลือก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซํ้าเติมใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงตอความหลากหลายทางชีวภาพการเกิดภัยพิบัติ  และน้ําทวมฉับพลันบอยครั้ง สงผลใหปจจัยการผลิตของภาค
การเกษตรมีปริมาณ และคุณภาพลดลง  

- ประเทศไทยยังพ่ึงพลังงานจากตางประเทศในสัดสวนสูง ทําใหขาดความม่ันคงทางดานพลังงาน  ดังนั้นการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย เชน พลังงานนิวเคลียรและพลังงานจากแสงอาทิตยยังเปนสิ่งจําเปน  

- ประเทศไทยยังมีความม่ันคงดานอาหารแตยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความตองการพืช
พลังงาน 
  -ไดรับการอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน  
  -ไดรับงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ เชน 1สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 1 เปนตน  
 
 2.เทคโนโลยี  
  -จังหวัดเนนการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการทํางาน  
  -หนวยงานภาครัฐ เอกชนใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน/หนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานในชุมชน   
 
 3.กฎหมาย                  
  -ระเบียบกฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการทํางานของทองถ่ิน หลายดานเชน เปนกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง,แสดงความเห็น(การทําประชาคมทองถ่ิน) ในการออกกฎ/ขอบัญญัติของทองถ่ิน 
  -รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน เชน การถายโอนภารกิจดานการเกษตร,การพาณิชย เปน
ตน 
 4.สังคม-ประเพณี วัฒนธรรม  
  -ประชากรไทยมีสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
  -คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพแตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก  และประชาชนยังมี
พฤติกรรมการดํารงชีวิต ท่ีเสี่ยงตอการเจ็บปวย 

-วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเขากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
-สังคมไทยใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม และระบบธรรมาภิบาลมากข้ึนภาคเอกชนเริ่มดําเนิน

ธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 
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-ประชาชนใหความสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน 

  - ประชาชนใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีวัน
ออกพรรษา  
 5.ตางประเทศ หรือ โลกาภิวัตน    
  -รัฐบาลเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูดวยอินเตอรเน็ตตําบล  
  -มีการแตงงานกับชาวตางชาติ ทําใหมีการเรียนรูภาษากับเจาของภาษาโดยตรงรวมท้ังได  ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวตางชาติ เปนตน   

 
3.2   สรุปการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 1.  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ  
 2.  คาติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ําและแรงสูงพรอมอุปกรณภายในสถานท่ี อบต.หวยบง  
 3.  โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสท่ีไดรับความเดือดรอน ฯลฯ 
 4.  โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 
 5  อุดหนุนปกครองอําเภอเมืองชัยภูมิ  
 6.  โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
 7.  โครงการจางแรงงานสําหรับผูยากจนท่ีข้ึนทะเบียนและนักเรียน/นักศึกษา ฯ 
 8.  คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 
 9.  คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชน กีฬาประชาชน ฯ 
 10.  คาใชจายในวันสําคัญของชาติ,วันสําคัญทางศาสนา ฯ 
 11.  คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 12.  คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  

13.  คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 1 4.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
 15.  อุดหนุนสําหรับดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
 16.  สมทบกองทุนประกันสังคม 
 17.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 18.  เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 19.  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
3.3.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
 ไมไดแบงสัดสวนรอยละของการพัฒนาในแตละดานใหเหมาะสม  จึงทําใหประสิทธิผลของแผนพัฒนา ยังไมบรรลุผล
เทาท่ีควร 
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สวนที่  4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 
4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 
วิสัยทัศนตําบลหวยบง 
  อยูดีมีสุขกันถวนหน า ชาวประชารวมพัฒนา  
 ตําบลหวยบงกาวหน า   ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาระบบการบริหารใหไดมาตรฐานสากล  
 2.  ใหบริการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
 3.  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน  
 4.  สรางความม่ันใจในการบริการประชาชนดวยระบบ  IT   ท่ีทันสมัย 
วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือใหระบบการบริหารไดมาตรฐานสากล  
 2.  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตองรวดเร็ว  
 3.  เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ทัศนคติ บุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการ  
              บริหารและบริการประชาชน 
 4.  เพ่ือสรางความม่ันใจในการบริการประชาชนดวยระบบ IT  ท่ีทันสมัย 
กลยุทธ  
 ใหมีการสรางระบบการบริหารและการบริการสูความเปนเลิศและเปนธรรม 
แผนงาน 
 1.  แผนงานพัฒนาระบบบริหารท่ีมีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม  
 2.  แผนงานพัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ  
 3.  แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ   คุณธรรม ขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกในการใหบริการ  
 4.  แผนงานแกไขปญหาความยากจน  
 5.  แผนงานพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 6.  แผนงานเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน  
 7.  แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8.  แผนงานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 9.  แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
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4.2   ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 วัตถุประสงค   
  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนใน
อนาคตจึงตองมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
 เปาหมาย 
 

1.มีถนนโครงขายเชื่อมระหวางชุมชนในเขตตําบลและตําบลขางเคียง เพ่ือใชในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาเพ่ือติดตอกันในดานอ่ืน ๆ  

2. มีทางเดินเทาใหประชาชนเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรทางเทา  
3. มีระบบชลประทานอยางเพียงพอในการทางการเกษตร  
4 มีระบบไฟฟาท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน และไฟฟาแสงสวางสาธารณะท่ีเพียงพอเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5. มีระบบน้ําประปาท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค  

 แนวทางการพัฒนา   
  1.กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา ซอมแซม 
  2.การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  
  3.การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค -บริโภค 
  4.ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา  
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค   
  เพ่ือสงเสริมการมีงานทํา  และพัฒนาการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายไดในชุมชนกระตุนเศรษฐกิจรากฐาน
ในชุมชนใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  ไมมีหนี้สิน สงเสริมการตลาดชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  สินคาพ้ืนเมือง  
ประชาชนมีอาชีพเสริม  ลดปญหาการวางงาน 
 เปาหมาย 

1. ประชาชนมีความม่ันคง  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน 
2. ประชาชนนําเอาความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชในการพัฒนาฝมือ  แรงงานและผลิตภัณฑใหได

มาตรฐาน และเปนท่ีตองการของตลาด 
 แนวทางการพัฒนา   
  1.สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน โดยวิธีสหกรณเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน  
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     
 วัตถุประสงค    
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม  สงเสริมความเขมเข็งในชุมชน  ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย   การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  การกีฬา  นันทนาการ  การมีสวนรวม  การทําเวทีประชาคม  การบรรเทาสาธารณภัย  
การปองกันและแกปญหายาเสพติด  รวมถึงการจัดสวัสดิการ  และการใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
  เปาหมาย 
          เพ่ิมเสริมทักษะคนในชุมชนท้ังดานรางกาย และจิตใจ  ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย  ดานสวัสดิการสังคม  
ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 
  แนวทางการพัฒนา   
  1.  การสงเสริม สนับสนุน  การศึกษา  วัฒนธรรม 
  2.  ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอในชุมชน 
  3.  การปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติด 
  4.  การพัฒนาสงเสริมปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
  5.  การจัดระเบียบสังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 

6.  ใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา  คนพิการ และผูดอยโอกาส  
   
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือบํารุงรักษาสภาพแวดลอม  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ใหเกิดความนาอยู และยั่งยืน  สรางจิตสํานึกใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 
 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกัน ไมใหมีปญหาภายในสังคม 
แนวทางการพัฒนา   
1. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 
5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจการมีสวนรวมของประชาชนใหกิจกรรมการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

หวยบง  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนารายได  จัดหา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน  เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพ่ือการบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ  และไดรับความพึงพอใจเม่ือมาใช
บริการ ณ ท่ีทําการองคการบริการสวนตําบลหวยบง 
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เปาหมาย 

  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนา  และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และให
บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตรการบริหาราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา   
  1.  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
            2.  พัฒนารายได และระบบการจัดเก็บภาษีในตําบล 
  3.  การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร  
 
4.3 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ    จันทรโอชา) รัฐบาล
ภายใตการนาของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 สรุปสาระสําคัญดังนี้  

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

                สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครอง
ของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหน าท่ีสําคัญยิ่งยวด ในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุ
ภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย  มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
และพระราชกรณียกิจ  เพ่ือประชาชน  ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สงเสริมใหเจาหน าท่ี
สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการ    ทรงงาน สามารถนาหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษ
และเกิดประโยชนในวงกวาง อันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด  

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

2.1 ในระยะเรงดวน  รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียนในกิจการ  5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน  การสรางความม่ันคงทางทะเล  การแกไขปญหาอาชญากรรมขาม
ชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน  และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน
โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน  แกไขขอพิพาท  ตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกท้ังระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทาง
ทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย  กําหนดใหปญหายา
เสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทํา อันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะ
หนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดและจัดการปญหาอ่ืน  ๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ  
เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน  

2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
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สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได  

2.3พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย  มีความพรอม ในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ  ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ  สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ปองกันประเทศ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณสามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศไดพรอมท้ังนําศักยภาพ
ของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และการ
รักษาความม่ันคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนท้ังในระดับชุมชน  ทองถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ  โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลก  

2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบาย  การตางประเทศเปนสวนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน  ไมวาในดานการเมือง  เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังทางตรงและทางออม  เชน การคุมครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการเปด
โลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน  

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  ความเหลื่อมล้ําในสังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของ
ปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการดังนี้ 

3.1 ในระยะเฉพาะหนา  จะเรงสรางโอกาส  อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน  รวมท้ัง
สตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย  พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ท้ังจะเชื่อมโยงขอมูลและการดาเนินการระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพ่ือใหตรงกับความตองการของพ้ืนท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสู
ระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน  

3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ  
การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก  และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิมความ
เขมงวด ในการระวังตรวจสอบ  

3.3ในระยะตอไป  จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ  
พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส  ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี 
และเด็ก  

3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบานสถานพักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความ
รวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผูสูงอายุ  

3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยสรางความ
เขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน   

3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีไดประกาศไวแลว  
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3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแก

ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรุกล้ํา  และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท่ีมิใชเกษตรกร  ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยง
ระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ  

4 .  การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้   

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษา ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู  พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสราง
สัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ   

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสแก ผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ัง
ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม  โดยใหสถานศึกษาสามารถเปน
นิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม  
โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน  ความรู  ทักษะ การใฝเรียนรู  การ
แกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน  การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี  โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของ
ท้ังในและนอกโรงเรียน   

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน   เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในทองถ่ินท่ี
มีความตองการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ   

          4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาท่ีสอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียน   การสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะ
ท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  
                   4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน  
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม  
                  4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศ  
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                 4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน และวัฒนธรรมสากล และการ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมโลก  
                4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหเยาวชนและ
ประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค  
 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการ ดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความ
ท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้   

5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ โดยไมมีความ
เหลื่อมลาของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ  

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา  สรางกลไกการ
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลางปรับระบบการจางงาน  การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ินและใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุข  โดยรัฐเปน
ผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข  โดยสงเสริม
การรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย  

5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า โดยมีเครือขาย
หนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ันการแพรกระจายไดอยางทันทวงที  

5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการรวมมือ
ระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ  

5.5 สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันในระดับนานาชาติจนสราง
ชื่อเสียงแกประเทศชาติ  
                   5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ ในวัยรุน และ
ปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายท่ี
รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเปนปญหาใหมของสังคม  
                    5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข โดยจัดใหมีบุคลากรและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย และใหมีความรวมมือ ท้ังระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะในการ
ปองกันและรักษาโรคท่ีมีความสําคัญ  
 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
                    ความไมสงบทางการเมืองท่ีดําเนินมานานกวา  6 เดือน จนถึงกลางปนี้  มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก  
แมคณะรักษาความสงบแหงชาติไดดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจจนเริ่มฟนตัวแลว  แตก็ยังไมอาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ  
นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหลายเรื่อง  เพ่ือท่ีจะสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจใหสามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่องและม่ันคงตั้งแตการจัดเก็บภาษี  ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ  
ปญหาหนี้ภาครัฐ  การใชพลังงานอยางฟุมเฟอยตลอดจนปญหาการใชน้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงขาดแคลนเปน
ประจําใน    ฤดูแลง ในขณะท่ีมีน้ําทวมบอยครั้งในฤดูฝน  ซ่ึงเปนอุปสรรค ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ  เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที  ระยะตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู  และ
ระยะยาวท่ีตองวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้  
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                 6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ 
และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว  โดยติดตามใหมีการเบิกจาย
อยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา เพ่ือชวยสรางงานและกระตุน
การบริโภค  
                 6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัด    ทําไว  โดยนา
หลักการสําคัญของการจัดทางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ท่ีใหความสําคัญ  ในการบูรณา
การงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมท้ังนําแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมประหยัด  ไมซํ้าซอน  และมีประสิทธิภาพ  ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน  และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส  เปนธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา  
                 6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชน
ในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน ซ่ึงจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการกอสราง 
วงการอสังหาริมทรัพย และตลาดการเงิน  
                6.4 ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง  ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต  การชวยเหลือในเรื่องปจจัย
การผลิตอยางท่ัวถึง  การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทท่ีราคาต่ํา
ผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร  
                6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว  เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึนตลอดจนลดข้ันตอนของกระบวนการดานธุรการและเอกสารอ่ืน  ๆ ท่ี
จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึน พรอมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออกซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดน
ท่ีมีความสําคัญมากข้ึน  
                6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได  และสรางสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกท่ี
เก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียวสงเสริมการทองเท่ียวท่ีครอบคลุมแหลงทองเท่ียวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุม
ได เชน กลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ  ท้ังจะใหเชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเดิมและแหลงทองเท่ียว
ใหม โดยเนนการใหความรูและเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคา
เปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเท่ียว  
                  6.7 ในระยะตอไป  ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน  เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม  
                  6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ี  และปญหาขาดแคลนน้ําในบาง
พ้ืนท่ีและบางฤดูกาล ซ่ึงนาความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร  โดยระดมความคิดเพ่ือหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวม
รุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป  2554 และหาวิธีท่ีจะแกปญหาน้ําทวมเฉพาะพ้ืนท่ีใหลดลงโดยเร็ว  ไมกระทบตอพืชผลสวน
ภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม
ท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป  
                 6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ  ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวังท่ีจะไมใชอยาง
ฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมท้ังในทะเลและบนบก  และดาเนินการให
มีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ท้ังจากการใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด  
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ดวยวิธีการท่ีเปดเผย  โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม  พรอมกับรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนา
พลังงาน  
               6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน  โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงอัตราภาษีเงินไดไวใน
ระดับปจจุบัน  ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซ่ึงจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอย
ท่ีสุดรวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชน  แกผูมีรายไดนอย  และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทท่ีเอ้ือ
ประโยชนเฉพาะผูท่ีมีฐานะการเงินดี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน  
              6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา  ซ่ึงมีจํานวนสูงมากกวา  700,000 ลานบาท และเปน
ภาระงบประมาณใน  5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง  โดยประมวลหนี้เหลานี้ให
ครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด  และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณใน
อนาคต  
              6.12 ในระยะยาว  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม  ดานคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทาง
ของประชาชนและเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําตอไดทันที  ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทา
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี  2 ทาอากาศยานดอนเมือง  และทาอากาศยานสากลในภูมิภาคสงเสริมการใชประโยชนทาอากาศ
ยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซอมบํารุงอากาศยาน  และการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทาง
อากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล  รวมท้ังการใชทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทา
อากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา เปนตน และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและ
ชายฝงทะเล เพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศเริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงท่ีทาเรือแหลมฉบัง  ทาเรือ
ชายฝงทะเลอาวไทยและ อันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคา
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกรองน้ําลึก  
              6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาท  และภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย  
หนวยงานกํากับดูแล  และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน  และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง  เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการ
ใหบริการและความปลอดภัยโครงสรางอัตราคาบริการท่ีเปนธรรม  การลงทุน การบํารุงรักษา  และการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะชวย
สนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ  รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
สาขาขนสงและการประกอบกิจการโลจิสติกสใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  
รวมท้ังสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในภาคขนสงเพ่ิมข้ึน  
               6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจนพรอมท้ังกําหนดเปาหมายและมาตรการท่ีจะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการของ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการ
พัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม  คํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศสวนรวมคุมครองผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถใหบริการประชาชนไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  
รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในสวนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการ
คลัง  
             6.15 ในดานเกษตรกรรม  ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสราง  การผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตาง  ๆ เชน การแบงเขต เพ่ือปลูกพืชผลแตละชนิด  และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรท่ี
ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกได  แลวแตกรณี เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขาย
สินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซ่ึงจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน  
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       6.16 ในดานอุตสาหกรรม  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ  เชน สงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา  โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ  ได
มาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาหารไทยบนฐานความรูความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศ  เปน
ตน สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค  และสงเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  
              6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง  สามารถแขงขันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  โดยการเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร  ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหเปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ  
              6.18สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง  ซ่ึงจะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหน าไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได  ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัล
โดยตรง ท้ังผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารดิจิทัล  อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล  และการใชดิจิทัลรองรับ
การใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ภาคสื่อสารและบันเทิง  ตลอดจนการใชดิจิทัล
รองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้  และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้
อยางจริงจัง  
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
                การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลใชบังคับอยางเต็มท่ี  ณ สิ้นป 2558 จะเกิดประโยชนแก
ประเทศไทยเปนอยางมาก  หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตาง  ๆ ใหพรอม การเรงดําเนินการเตรียมความพรอมท้ังในเรื่อง
ความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส  ดานกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการคา  การพัฒนาดานชายแดน
และการเตรียมการดานทรัพยากรมนุษย  จะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยรวมกับประชาชนอาเซียน  
                7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน  
ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส  การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน  รวมท้ังการ
สนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใช
บังคับแลว เรงขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยใหความสําคัญ
ตอสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค  รวมถึงการปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการ
ศุลกากรใหสะดวก  ลดข้ันตอนตาง  ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง  และปรับระบบภาษีและการอานวยความสะดวก  อ่ืน ๆ เพ่ือ
ดึงดูดใหมีการตั้งสานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ  
การคา การลงทุนของภูมิภาคไดในท่ีสุด  
                  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายใน
ดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง  ๆ ท่ีเปดเสรีมากข้ึน  โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทย ใหสามารถแขงขันไดรวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนาไปสู 
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ความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทย
ไดเขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเปนเวลานานแลวตลอดจนกลุมการผลิตท่ีผูประกอบการของไทย
เตรียมท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด  ซ่ึงชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย  เพ่ือขายใน
ตลาดตาง  ๆ ไดมากข้ึน  ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก  และเปนการชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานในกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
                 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ท้ังแรงงานวิชาชีพ  แรงงานมี
ทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ  โดยการเรงรัดและขยายผล  การใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความ
เปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  8 กลุม ท่ีมีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการ
วางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน  
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน  
                 7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเรง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง 
(ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลได
อยางเปนรูปธรรม  
                7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ัง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอยสูตลาดท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนท้ังใน
ประเทศและระหวางประเทศและขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกพ้ืนท่ีตาง  ๆ ภายในประเทศดวย  
               7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณ
ประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน  โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยาง
ตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บาน
คลองลึก และบานคลองใหญ ซ่ึงจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลใหความสําคัญ
ตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย ดังนี้  
               8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวารอยละ  1 ของ
รายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน  30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ท้ังนี้ เพ่ือใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหน าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน  และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
              8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม  โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน  การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน  การให
บุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางได
เทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
              8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมท้ังสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพ่ือใหตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัย
ของรัฐ และภาคเอกชน  
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              8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง     ยานยนต ไฟฟา การ
จัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวง
กวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ี
จําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเอง
ไดในอนาคตดวย  
               8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม  
ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการสถาบัน 
และศูนยวิจัย เปนตน  
 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนในปจจุบันมี
การบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากข้ึนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ  เชน 
ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนําไปใชประโยชนทางพาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก ท้ังปญหา
ภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท ตาง ๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนดังนี้   
            9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของ
รัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ  ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและ  สรางบรรทัดฐานในการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปาตนน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ  กําหนดพ้ืนท่ี
แนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาใหเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรการปลูกปาเพ่ือปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา  ขยายปาชุมชน และ
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ  รวมท้ังผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ  เชน โครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศ  
โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน  
 
               9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
คํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดข้ึน จากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพ่ือสรางความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความม่ันคงทางดานอาหาร สุขอนามัยสนับสนุน
วิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังใหการคุมครองเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ  
               9.3 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน  และแกไขการบุกรุก  ท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได  เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน  พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกัน  ไวเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณก็ใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัดพ้ืนท่ีใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดก็จะผอนผันใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการ
ทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ  ท้ังจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ
มีอาชีพและรายไดอ่ืนอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีตอเนื่องเพ่ือใหคนเหลานั้นสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยท่ีดินยังเปนของรัฐจะจัดทาฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  จัดทําทะเบียนผูถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ  ปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพ่ือทําหน าท่ีกําหนดนโยบายดานท่ีดินในภาพรวม  และปรับปรุง
กลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เรงรัดการจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์  แตรับรองสิทธิรวมในการ
จัดการท่ีดินของชุมชน  กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพ่ือใหเปนกลไกในการนาทรัพยากรท่ีดินมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
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               9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  จัดใหมีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือให
การจัดทาแผนงานโครงการ  ไมเกิดความซํ้าซอน  มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง
มาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย  
             9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ และน้ําเสีย  ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน  โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก  สงเสริมใหเกิดกลไก
การคัดแยกขยะ เพ่ือนากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด  เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะ  ในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช
ท่ีดินของรัฐเปนหลัก  ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอย  โดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ  สวนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น  จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ  โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส  และขยะติดเชื้อ
จะพัฒนา ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ท่ีเกิดจากการรั่วไหล  และการเกิดอุบัติเหตุ  ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร  และใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดในระดับพ้ืนท่ี จะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมทุกมิติ  ท้ังการลดและขจัดมลพิษ  การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม  รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐาน  และการพัฒนาสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
                    10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐระบบราชการเปนระบบท่ีใหญโตมหึมา  ประกอบดวยบุคลากร  งบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย  
ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหน าท่ีซ่ึงสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก  หรือเปนอุปสรรคตอการทํามาหากินและ
การดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาท่ีผานมา ระบบราชการและเจาหนาท่ีบางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงใน
สังคมตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมา
แตอดีตและยังมิไดแกไข  ใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  ท้ังยังไมอาจใชเปนกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานา
ประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง  ใชเวลามากมีการขออนุญาตซํ้าซอน  ใชระบบตรวจสอบท่ีไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน  
บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน  จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง  มีการทุจริตคอรรัปชันสรางความไมเปน
ธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจาป
ของหนวยงานตางประเทศบางแหงเก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้  
                   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ  ภูมิภาค และทองถ่ิน  
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน าท่ีซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว  ปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช  แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส  ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม  ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ  ลดตนทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ  และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ  โดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาท่ีไปตามลาดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได  
               10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว  ประหยัด และ
สะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย  กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดาเนินการท่ีรวดเร็ว  และ
ระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม  โปรงใสมิใหเจาหน าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต  การสูญเสีย
โอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดาน
การทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ  
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              10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ  สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง  ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ี
ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตาง  ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการได
โดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม  ณ จุดเดียว  (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ  พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  
              10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ  
              10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน 
สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต  เชน ระเบียบการจัดซ้ือ  จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน  
              10.6ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการ
ปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติ  มิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมี
โอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคย
เปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจางการรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใชดุลพินิจ
ของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนให
ความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ  
             10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ  ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง  เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
               ในสังคมท่ีอารยะ  การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ  ไมใชตัวบุคคลหรืออําเภอใจของเจาหน าท่ีผูปกครอง
ยอมเปนสาระสําคัญ แตหลักนิติธรรมจะเปนท่ียอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามีกฎหมาย หากกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลอง
กับความเปนจริงและความตองการของประชาชน   เปนธรรม คุมครองสิทธิมนุษยชน  ท้ังตองมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเขาถึงได
งายมีมาตรฐานตามหลักสากล   ทันสมัยและเปนธรรมดวย  มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยงและการโกรธแคนชิงชัง
ไมสิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้   
              11.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน  ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปน
ธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ  เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน  การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอ
ศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศโดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะ
จัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ  
              11.2 เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหน าท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว  สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑท่ีจะเปดกวางข้ึน  และใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน  การดาเนินคดีปกครอง  การยกรางกฎหมาย  และ
การตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  
              11.3 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
              11.4 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัด การดําเนินคดีทุกข้ันตอนใหรวดเร็ว เกิด
ความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หนวยงานและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมได  
             11.5 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชน ท่ีไมไดรับความเปนธรรมโดยใหเขาถึง
ความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิด
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สิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว  
             11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปราม ผูมีอิทธิพลและ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด 
และอาชญากรรมขามชาติ  
 
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
คานิยม 12 ประการ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้   

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  
2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ี ถูกตอง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย  จําหนาย และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอม โดยมี
ภูมิคุมกันท่ีดี 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส  มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาป ตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  
พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้  
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง  
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี”  
วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาวจึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธ
กิจ ดังนี้  
                  วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  
                  พันธกิจ  
               1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการเสริม
พลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม  
               2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  
สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  
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             3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู  ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สราง
ความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   
             4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม ของ ชุมชนรวมท้ังสราง
ภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
 
วัตถุประสงคและเปาหมาย  
1. วัตถุประสงค  
           1)  เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข  
           2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  
           3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เปนผูนําการผลิตสินคาและบริการบนฐาน
ปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคมคารบอนตาง ๆ  
           4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเปนฐานท่ี
ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ  
2. เปาหมายหลัก  
           1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง และภาพลักษณการ
คอรรัปชั่นดีข้ึน  
          2)  คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน  
           3)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไมต่ํากวา
รอยละ 3 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอ GDP ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  
           4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปา
ไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
 
3. ตัวช้ีวัด  
          1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 10 กับกลุมท่ี
มีรายไดนอยรอยละ 10 สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม คดีความขัดแยงกับเจาหนาท่ีรัฐตอ 
10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองตอ 10,000 ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณการทุจริตประพฤติมิชอบไมต่ํากวา 1.5 คะแนน  
          2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว  
         3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP  
         4) คุณภาพน้ําและอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
 
4.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2557 –2560)   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพ่ิมอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน  
เปาประสงค  

1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
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3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
4. สินคาและบริการมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสําปะหลังและออย  
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑไหมท่ีไดมาตรฐาน  
4. รอยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาสินคาเกษตร  
 

กลยุทธและแนวทาง  
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน  

1.1.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดไดอยางยั่งยืน 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของ
จังหวัด เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแร
โปแตช  

2.1.3 สงเสริมการสรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

2.1.4 สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนสงสินคาอุตสาหกรรมและสินคาอ่ืน  ๆ 
อยางเปนระบบ  

2.1.5    สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา  (Cluster และ Supply Chain) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน  

2.1.6   พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม  เพ่ือยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการรวมท้ังเสริมสรางความ
เปนบรรษัทภิบาลใหแกผูประกอบการ  เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  มีความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรุก  
และอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน  

2.1.7 สงเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคา  
2.2 พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ  

   2.2.1  สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียน รวมท้ังฝกอาชีพอิสระใหกับ
คนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   2.2.2  สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทางานภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการ
จางงาน  

   2.2.3  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงานให
ไดรับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน สงเสริมการคุมครองแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากข้ึน 
            2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบคาจาง 
            2.2.5 สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิต 
           2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ จัดระบบแรงงานตางดาวใหเหมาะสมกับความตองการ
ของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 
           2.2.7 สงเสริมแรงงานใหเขาสูระบบประกันสังคม 
2.3 พัฒนาและสงเสริมการทาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

34 



         2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัดไปสูนโยบายระดับชาติ 
         2.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของสินคาและบริการ 
          3.1 พัฒนาผลิตภัณฑไหมและผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
          3.1.1 เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการใหมีความคิดใน
เชิงสรางสรรค สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและบริการ 
          3.1.2 สงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยใชทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับองคความรูสมัยใหม สงเสริมกิจกรรมการประกวดแขงขัน การประยุกตใชความคิดสรางสรรคใน
กลุมเยาวชนและผูประกอบการ 
          3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคา และพัฒนา
ชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
          3.1.4 เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรู เอกลักษณ วัฒนธรรมใน
การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมของสินคา มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได  
3.2 พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด 
          3.2.1 พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการใหครอบคลุมสินคาและบริการ 
เพ่ือใหผูประกอบการสามารถแขงขันได ตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน( SMEs) ใหเกิดความเขมแข็ง และเขาถึงแหลง
เงินทุนได 
          3.2.2  สรางและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการท้ังในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมชองทางทางการคา และ
กระจายผลผลิตจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคใหมีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายการคากับประเทศเพ่ือนบาน 
          3.2.3 จัดตั้งศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปด
เสรีทางการคา 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
เปาประสงค 

1. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2. สินคาและบริการดานการทองเท่ียวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
3. แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากสินคาและบริการการทองเท่ียว 
3. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

กลยุทธและแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
     1.1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม และสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือใหเปนจังหวัดทองเท่ียวชั้นนําของภาคอีสาน 
     1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ความ

ปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผูพิการและผูสูงอายุ   
              1.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบครบวงจรและทองเท่ียวไดตลอดปและทุกฤดูกาล  
 
2. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  
             2.1ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการทองเท่ียวกลุมเปาหมาย   
             2.2สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมทางการ
ทองเท่ียว  
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             2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  
             2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินคาการทองเท่ียวท่ีสรางสรรคจากเอกลักษณและ
วัฒนธรรมทองถ่ินโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม  
             2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเท่ียวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูล   
การทองเท่ียวระดับจังหวัดเขากับการทองเท่ียวในระดับชาติ เพ่ืออํานวยการความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  
3.สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน  
             3.1 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ใหเขามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
พัฒนาการทองเท่ียวสูความยั่งยืน  
             3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชนเขามามีสวนรวม  
            3.3 สนับสนุนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือให
เกิดความยั่งยืน  
            3.4 สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน  
            3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน  
เปาประสงค  
         1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน  
         2. การใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
         1. สัดสวนของพ้ืนท่ีปาสมบูรณตอพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
         2. สัดสวนพ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหคงสภาพสมบูรณ  
         3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
         5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใชพลังงานทดแทน   
กลยุทธและแนวทาง   
1. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม   
         1.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทุกภาคสวน  ในการอนุรักษ ฟนฟู 
พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ   
         1.2 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสม รวมท้ังแกปญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ และลดขอพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ   
         1.3 ควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีตนน้ําและการใชสารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีตนน้ําอยางเขมงวด   
         1.4 พัฒนาและฟนฟูคุณภาพดิน การแกไขปญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะลางพังทลายของหนาดิน ดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร   
         1.5 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถ่ินในการจัดการน้ํา  และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําใน
แตละลุมน้ําอยางบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการ
จัดการน้ํา 
 
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ  
              2.1 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน  
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ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน
เพ่ือใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
              2.2 สงเสริมใหชุมชน ทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสรางเครือขายดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเปนมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองทองถ่ินในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน   
              2.4 สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมี
ความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน  
              2.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการองคความรู เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวางแผน
และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              2.6 การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย  
การอนุรักษ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถ่ินและพืชพ้ืนบาน เพ่ือสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
             2.7 สงเสริมเกษตรกร ชุมชน และทองถ่ินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินในการใชพลังงานทดแทน 
การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกราง เพ่ือสรางรายได และลดรายจายดานพลังงาน  
3. การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
              3.1 การจัดทําแผนท่ีเพ่ือบงชี้พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับความสําคัญ
พ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางเฝาระวัง และแนวทางบรรเทาและปองกันผลกระทบ  
              3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต โดยให
ความสําคัญกับการบูรณาการและสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ  
              3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหมีมาตรฐานตาม
หลักสากล  
              3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ิน ใหมีการเตรียมความพรอม จัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ และการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ  
              3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  
            3.6 การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุกภาคสวนไดทราบ เพ่ือสรางความตระหนัก
ใหแกประชาชนในการรวมกันดําเนินการแกไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปาประสงค  
           1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพ่ิมข้ึน  
           2. ประชาชนและชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
           3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
           1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
           2. รอยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและท่ัวถึง  
           3. จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงข้ึน  
           4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
           5. รอยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
 
 
กลยุทธและแนวทาง  
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
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           1.1 เพ่ิมศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนาในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ประชาชน รวมท้ังรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยมครอบครัวอบอุน และการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรมนาความรู  
           1.2 สรางเครือขายชุมชน/ทองถ่ิน และทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เฝาระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟนฟูเผยแพรสืบสานคุณคาของ
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีดีงาม  
            1.3 สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวทีแสดงออก เผยแพร 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
            1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาความรูทางวิชาการ
และสติปญญาทางอารมณท่ีเขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  
            1.5 เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชน สามารถวางและ
จัดทําผังเมือง การจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  
         1.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภาวัฒนธรรมตําบล  
         1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมหลัก 12 
ประการ  
         1.8 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับประชาชนทุกกลุม   
         1.9 สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเพ่ิมชองทาง
ใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ  
         1.10 สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตรทางการกีฬามาใชอยาง
จริงจัง  
         1.11 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกาลังกายและเลนกีฬาเปนประจําเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
         1.12 สงเสริมใหประชาชนไดรับการคุมครองการการประกันสังคมอยางท่ัวถึง  
2. การพัฒนาการศึกษา  
          2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูมาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือการมีงาน
ทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในการสรางกระบวนการเรียนรู  โดยการมีสวนรวมของประชาชน ในการสราง
กระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสานึกคานิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           2.2 สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนใหเขาถึงบริการการศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดจนสราง
ปจจัยและสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย   
           2.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุงสูสากล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพ่ือการเรียนรูใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  
           2.4 สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา และสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก
ผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูพิการ รวมท้ังพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ และชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผู
ยากไรและผูดอยโอกาส  
           2.5 สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถายทอดความรู
ใหแกชางทองถ่ิน ทักษะอาชีพสูชุมชน รวมท้ังการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน  
           2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  
เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  
3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
           3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค รวมท้ังพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
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           3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
           3.3 พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย  
           3.4 สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ  
           3.5 สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. การสรางความเขมแข็งของชุมชน  
           4.1 สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   
           4.2 สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาสังคมของชุมชน  
            4.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผานกลไก
การพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  
           4.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และ
ทุนการเงิน ใหมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
5. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
            5.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออัน
ทันสมัยมาใชในการใหบริการเชิงรุก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  
           5.2 พัฒนาสมรรถนะขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมธรรมา  ภิบาล และทัศนคติ 
ท่ีเอ้ือตอการบริการประชาชน  
           5.3 สรางจิตสานึกคานิยม จรรยาบรรณ ของขาราชการ ในการปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริต ตลอดจนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางตอเนื่อง   
          5.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางขีดความสามารถของ
อําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล และอําเภอ ใหสามารถเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการของประชาชน   
                5.5 สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู
ระบบท่ีเปนสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
               6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน การแกไขปญหา
ยาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน /ชุมชน โดยการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการหมูบาน (กม.)  
               6.2 เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด  และผูมีอิทธิพลในทุกๆ  ดาน ดําเนินการปองกันมิใหกลุมเสี่ยงตกเปนเหยื่อ
ของยาเสพติด  ตลอดจนบําบัดฟนฟู  ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและติดตามชวยเหลือใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได  โดย
กระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม  
              6.3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมใหมามีสวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติดโดยใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล  
             6.4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาท่ีของรัฐ ในการแกไขปญหาความขัดแยงและระงับ  
ขอพิพาทเบื้องตนรวมท้ังการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
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             6.5 คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคเชิงรุก  เสริมสรางความรู  ความเขาใจและ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม  
             6.6 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาในดานตางๆของประชาชนโดยศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ 
 
4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2559-2563  
วิสัยทัศน  
“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนแหลงผลิตอาหารพลังงานทดแทนสําคัญ และเปนสังคม
คุณภาพท่ีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”  
 
พันธกิจ  

1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว  
5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา  
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด  
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ  

 
เปาประสงคหลัก  

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง  
4. เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน  
5. การทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิไดรับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน  
6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา  
8. มีระบบโลจิสติกสท่ีรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสูประชาคมอาเซียน  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู  
10. มีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา  
 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 1.1 มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ  
 
แนวทาง  
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1.1.1.สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน” ท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเทาระดับประเทศสําหรับรองรับ
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหมีศักยภาพโดดเดนท้ังในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

1.1.2.สงเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ใหมีขีดความสามารถสูงในทุกดาน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความ
โดดเดนและเปนเลิศเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาประสงค  

1.1.3.ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน” ใหเปนโรงเรียนตนแบบ ความเปนเลิศไปสูเขตการศึกษาอ่ืน 
ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  

1.1.4.สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ในการแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  
1.1.5.จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงไดมีโอกาสศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาเอก  และ

กลับมารวมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการท่ี 1.2 สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการสอนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  
มากข้ึนและสงเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน  
แนวทาง  

1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดใหบุคลากรท่ีมีความโดดเดนใหมา
ปฏิบัติงานดานการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ  

1.2.2.สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหสามารถพัฒนาตนเอง ดานการศึกษาจนถึงระดับปริญญา
เอก  

1.2.3 เสริมสรางขีดความสามารถดานภาษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนใน
ป 2558  

1.2.4 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปดโลกทัศนอาเซียนเพ่ือนํามาถายทอดและชวยใหเยาวชนจังหวัด
ชัยภูมิไดตระหนัก และเตรียมพรอมการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป 2558  

 
มาตรการท่ี 1.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจัดการ  
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  

1.3.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหสามารถรองรับการเรียนการสอนในทุกพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูท่ีมีศักยภาพในการสอนสูผูเรียนและผูปกครอง  
อยางเปนระบบผานโครงการ Asean School On-line โดยจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือกาวสู
อาเซียนและมีโอกาสเขาถึงทุกชวงชั้นเรียน  

1.3.2 สงเสริมการนาอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานและ
สถานศึกษา  

1.3.3.จัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ีมีขีดความสามารถแตกตางกัน  

1.3.4.พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  
1.3.5 ผลักดันใหเกิดความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีมีศูนยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความพรอมท้ังดานเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา  เพ่ือการเรียนรูท้ังในระบบ
หองเรียนและการเรียนรูตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ  

 
มาตรการท่ี 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
แนวทาง  

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
1.4.2.สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานําความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มาสรางองคความรูเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชั้นเรียน  
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1.4.3.สรางเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแขงขันใหกับนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ีทุกระดับ   
1.4.4 สงเสริมใหนักเรียนผลิตและสรางผลงานจากการเรียน  
1.4.5.จัดใหมีพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษาท่ีเนนการใชภาษาตางประเทศ และการเรียนรูวัฒนธรรมเพ่ือใหผูเรียนพรอม

รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง  
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

 
มาตรการท่ี.1.5..สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
แนวทาง  

1.5.1.สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดย
บูรณาการกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1.5.2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเปนสวนประกอบสําคัญท่ีเยาวชน
ตองสัมผัสและเรียนรู  

1.5.3.สงเสริมผูนําชุมชนในการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระและโอกาสตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง  

1.5.4 สรางและพัฒนาสื่อการเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทันสมัยและสอดคลองกับวิถีการเรียนรูของประชาชน  
 

มาตรการท่ี 1.6 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่น  
ใหมีขีดความสามารถพรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
แนวทาง  

1.6.1.สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  

1.6.2.พัฒนาแรงงานฝมือใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขันในตลาดแรงงานในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
           1. ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพ้ืนฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
           2. รายไดตอครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
           3. ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 2.1 สงเสริมการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  

2.1.1 สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและทองถ่ิน  
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและทองถ่ิน  
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการสาธารณสุขแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพ  
2.1.4 สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินดานสาธารณสุขในชุมชนและทองถ่ิน  

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค   
แนวทาง  

2.2.1.สงเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใชแนวคิด “การตลาดนาการผลิต”  
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2.2.2.สรางภาพลักษณและแบรนดผลิตภัณฑของจังหวัดชัยภูมิสูอาเซียน เชน ขาวหอมดง ผาจากใยสับปะรด บรรจุ
ภัณฑหมาก ผาไหม สับปะรด มะมวง มะขามหวาน หมา เปนตน ใหเปนผลิตภัณฑของฝากท่ีโดดเดนของจังหวัดชัยภูมิ  

2.2.3.สนับสนุนชุมชนในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมีมูลคาเพ่ิมโดยพัฒนาผลิตภัณฑใหมของชุมชนหรือตอ
ยอดจากผลิตภัณฑชุมชนเดิมใหดีข้ึน ท้ังนี้ เนนการสรางความแตกตางความแปลกใหม และตรงตามความตองการของผูบริโภค  

2.2.4.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน การสรางเอกลักษณในการผลิตสินคาของชุมชนและ
ทองถ่ิน  

2.2.5.สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินผนวกกับการนําองคความรูสมัยใหมมาใช
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน  

2.2.6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนนการลดตนทุนการผลิต และสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑสินคาดานการเกษตรของจังหวัดโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.2.7.สรางเครือขายการรวมกลุมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในเชิงการสรางสรรค  
2.2.8.พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑทุกระดับตั้งแตผูผลิต ผูประกอบการแปรรูป และผูจําหนาย  
2.2.9.สงเสริมการเพ่ิมชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนแหลงใหม ๆ โดยเนนการเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวของจังหวัด  
2.2.10.เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในระดับ ประเทศ  
2.2.11.เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน  

มาตรการท่ี 2.3 สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรม  
และยาเสพติดในพ้ืนท่ี  
แนวทาง  

2.3.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวของประชาชน ในชุมชน  
2.3.3.ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมสาหรับการอยูอาศัยในชุมชน

ใหมีคุณภาพ  
2.3.4.สรางความตระหนักในความสําคัญกับผูสูงอายุในครอบครัวเพ่ือเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธอันเปนรากฐาน

ของความอบอุนของครอบครัว  
2.3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐและผูนําชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2.3.6 สงเสริมการสรางสื่อท่ีเนนการสรางสรรคสังคมและทองถ่ินในการสรางคานิยม  

ท่ีถูกตองในทองถ่ิน  
2.3.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือจากภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเขมแข็ง   
2.3.8.จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนเพ่ือปองกันไมใหยุง

เก่ียวกับยาเสพติด และการมีสวนรวมเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดในทองถ่ิน  
2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาของจังหวัดใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 

สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือการออกกําลังกายของคนในชุมชนและทองถ่ิน  
2.3.10 พัฒนาและจัดใหมีผูฝกสอนและอาสาสมัครการกีฬาท่ีมีความรูประจําศูนยและสนามกีฬาอยางเหมาะสม   
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
           1. สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน  
           2. สินคาการเกษตรท่ีเปนความหวังในอนาคตมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน  
           3. รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมมากข้ึน  
 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 3.1 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรในพืชหลัก ไดแก ขาว ออย และ มันสาปะหลัง  
แนวทาง  
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3.1.1.สงเสริมการนําผลงานวิจัยและใชเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตตอไรของพืชหลัก
ของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก ขาว ออย และมันสาปะหลัง  

3.1.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต  
3.1.3 เรงรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเก่ียวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือใหเกิดการยอมรับในวิธีการ

ทางการเกษตรแบบใหมท่ีไดผลมากข้ึน  
3.1.4.สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุมเจาหนาท่ีดานสงเสริมการเกษตร เพ่ือใหสามารถ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

มาตรการท่ี 3.2 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนความหวังในอนาคต ไดแก  
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไกบานโคราช  
แนวทาง  

3.2.1 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ไดแก โคเนื้อโคราชวากิว และไกบานโคราช ในชุมชนและ
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ  

3.2.2.ประสานใหเกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิว ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร  
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมเจาหนาท่ีปศุสัตวเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เพ่ือให

การแนะนําเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.2.4 กําหนดพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกยางพาราใหเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมมูลคา   
3.2.5.สงเสริมการนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตพืชมาสงเสริมการผลิตลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอไร

ใหกับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก พริก และยางพารา  
มาตรการท่ี 3.3 สรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย  
แนวทาง  

3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ท่ีตรงกับความตองการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3.3.2.สรางชองทางการตลาดท่ีเชื่อมโยงไปสูผูประกอบการรายใหญดานการสงออกอาหารปลอดภัย   
3.3.3.สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไดในระดับมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ  
3.3.4.สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกใหตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ   
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. นักทองเท่ียวเดินทางเขามาสูจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน  
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 4.1 สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ  
ใหเปนรูปธรรม  
แนวทาง  

4.1.1.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ และแขงขันไดในระดับประเทศ และ
ระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน  

4.1.2.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบกาวกระโดด เชน การประชาสัมพันธเอกลักษณ ท่ีโดดเดนของจังหวัด
ชัยภูมิใหสามารถดึงดูดสื่อมวลชนท่ัวโลกเขามานําเสนอขอมูลการทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิในชวงการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป.2558..และรวมท้ังการสนับสนุนการประชาสัมพันธผานสื่อระดับชาติและนานาชาติ  

4.1.3.สรางเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของทองถ่ินใหบอยครั้งโดยความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ  
และเอกชน เชน จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญ ของจังหวัดชัยภูมิ เปนตน  

4.1.4.สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธและการบริหาร
จัดการการทองเท่ียว  

 
มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมใหไดมาตรฐาน  
มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศนท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ  
แนวทาง  

4.2.1.สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในแหลงทองเท่ียวในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูประกอบการ เขามาลงทุนดานการ
ทองเท่ียว เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียวใหมีความเหมาะสมรองรับนักทองเท่ียว  เปนตน  

4.2.2.สรางกลยุทธในการบริการดานท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียวของจังหวัดใหเอ้ือตอความตองการของนักทองเท่ียว  
รวมท้ังใหความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวในทุกพ้ืนท่ี   

4.2.3 สงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการการทองเท่ียวในทองถ่ิน และสวนราชการในการอนุรักษและดูแล
สิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวใหมีความสมบูรณ  

4.2.4 รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีในการปรับปรุงเสนทางและพัฒนาภูมิทัศน
ตลอดเสนทางท่ีเขาสูแหลงทองเท่ียวในแตละพ้ืนท่ีใหสวยงามและโดดเดน เพ่ือเพ่ิมจุดเดนของแหลงทองเท่ียว  

4.2.5 จัดทาแผนปรับปรุงภูมิทัศนตามเสนทางเขาสูแหลงน้ําใหญท่ีกาลังจะพัฒนาข้ึนเพ่ือใหเปนถนนสายทองเท่ียวท่ี
สวยงาม พรอมมีจุดแวะพักและจุดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว   

4.2.6 เรงรัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแหลงใหม เชน พิพิธภัณฑสัตวนาบึงละหาน บึงซึกวึก ปาปรงพันป ฯลฯ โดยมี
องคประกอบท่ีสําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑสัตวดึกดาบรรพและโลกลานป อุทยานผักพ้ืนบาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิม
พระเกียรติ เปนตน   

4.2.7 สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําเปนสวนสัตวเปดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวใหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

4.2.8 บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและหนวยงาน ท่ีดูแลปาไมในจังหวัด
ชัยภูมิในการวางแผนการทองเท่ียวในวาระตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

 
มาตรการท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิใหนาอยู เกิดอัตลักษณท่ีโดดเดน และยังคงความเปนแหลงภูมิปญญา
ดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว  
แนวทาง  

4.3.1.ปรับปรุงและกอสรางสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีซ่ึงบงบอกถึงถ่ินกําเนิด  รากฐาน และสื่อความ
หมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิใหมีความ โดดเดนยิ่งข้ึน  
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4.3.2.พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบตัวเมืองชัยภูมิใหโดดเดนเปนอัตลักษณ ท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเปน
รูปธรรม เชน พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ใหเปนจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารสวนราชการท่ีมีความเปนเอกลักษณเมือง เปนตน  

4.3.3 จัดใหมีแหลงทองเท่ียวในลักษณะของสถานท่ีจําหนายสินคาพ้ืนเมือง สินคาทางวัฒนธรรม และสินคาอ่ืน ๆ ท่ีโดด
เดนของจังหวัด ในรูปแบบท่ีเปนถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิท่ีมี อัตลักษณเฉพาะ  

4.3.4 จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากล มีอาสาสมัครทองเท่ียวท่ีใหบริการขอมูลการทองเท่ียวของ
จังหวัดชัยภูมิใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ  

 
มาตรการท่ี 4.4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ  
ศรัทธาตอเจาพอพระยาแล  
แนวทาง  

4.4.1 เสริมสรางการเชื่อมโยงและสรางสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณอันโดดเดน ของจังหวัดชัยภูมิในแตละพ้ืนท่ี 
และเผยแพรใหเปนท่ีประจักษและปรากฏแกสายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก  

4.4.2 สงเสริมการนําวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินมาพัฒนาและ
เสริมสรางความโดดเดนในเชิงประจักษ เพ่ือนาไปสูการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม และการทองเท่ียวในเชิงจิตใจ โดยจัดทํา
เสนทางประวัติศาสตรเจาพอพระยาแล เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสสัมผัสกับสถานท่ีจริงตามประวัติศาสตรของเจาพอพระยา
แล  

4.4.3 สงเสริมใหมีหมูบานวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ท่ีคงเอกลักษณและบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตท่ีนักทองเท่ียว
สามารถชื่นชมและสัมผัสได  

4.4.4 สงเสริมความโดดเดนในเรื่องราวตามรอยวิถีเสนทางเจาพอพระยาแล เนนการนําเสนอในเชิงประจักษและ
สามารถสัมผัสไดในเชิงจิตใจ  

  
มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหเปนแหลงปลูกไมดอก ไมประดับสําคัญของประเทศ  
แนวทาง  

4.5.1.ศึกษาศักยภาพดานการผลิตไมดอกไมประดับของจังหวัดชัยภูมิท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศใน
แตละพ้ืนท่ี  

4.5.2.สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับเปนอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูตลาดไมดอกไมประดับระดับประเทศ   
4.5.3.สงเสริมการสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ เพ่ือสนับสนุนการนํามาเสริมสรางภูมิทัศนท่ีสวยงามใหกับจังหวัด

และแหลงทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือสงออกจาหนายท่ัวประเทศ  
4.5.4 สงเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิใหเปน “เมืองมนตเสนหดอกไม” ของประเทศ  

มาตรการท่ี 4.6 สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ดานการทองเท่ียวภาครัฐและ  
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แนวทาง  

4.6.1.วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางอัตรากาลังเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดานการทองเท่ียว
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี   

4.6.2.จัดระบบการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการ
บริหารจัดการและการบริการการทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังบุคลากรของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ 
และประชาชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียว อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

4.6.3.สงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายในการพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียว ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูประกอบการดานการทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถสูงข้ึน  

4.6.4.สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูประกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ีทองเท่ียวและนักทองเท่ียว  

4.6.5.จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรดาน การทองเท่ียวของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถอยางตอเนื่อง  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากข้ึน  
2. ทองถ่ินมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน  
3. ชุมชนใหความตระหนักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา  

มาตรการ และแนวทาง  
 
มาตรการท่ี 5.1 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนสรางพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  
แนวทาง  

5.1.1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในทองถ่ินและชุมชน  
5.1.2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาชุมชน “โรงไฟฟาชีวมวล” มาใชในชุมชนท่ีมีความพรอม เพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองดานพลังงาน และการสรางมูลคาเพ่ิมดานพลังงานในเชิงพาณิชย  
5.1.3.สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ไปใชประโยชนในดานการเกษตร เชน การใชพลังงาน

ไฟฟาในการสนับสนุนการทางานของระบบการใหน้ําพืชแบบน้ําหยด เปนตน  
5.1.4.สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดานการจัดการพลังงานและรวมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ท่ีมี

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี  เพ่ือผลิตบุคลากรดานพลังงาน มาสนับสนุนการกาวสูการ
เปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ  

 
มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร  
แนวทาง  

5.2.1.วางแผนและกําหนดพ้ืนท่ีสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน อยางชัดเจน  
5.2.2.สรางระบบเชื่อมโยงการนาผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดานเกษตรไปสูภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน  
5.2.3.สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือใหสามารถวางแผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได

อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร  
5.2.4.สงเสริมและใหความรูกับชุมชนเก่ียวกับการนาผลผลิตจากพืชมาใชเปนพลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนคาใชจายใน

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  
มาตรการท่ี 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน  
แนวทาง  

5.3.1 สงเสริมการรวมลงทุนระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชน แหลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลิตพลังงานทดแทน 
เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน  

5.3.2.สรางความรูและความเขาใจแกชุมชนเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดาเนินการผลิตไฟฟาของชุมชน เชน 
กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยกฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และกฎหมายดานการผลิตไฟฟา
จากพลังงานชีวมวล เปนตน  

 
มาตรการท่ี 5.4 สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา  
แนวทาง  
5.4.1 รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจาเปนของพลังงานในการพัฒนาทองถ่ิน  และการใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาด  
และการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1..มีมูลคาการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
 

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 6.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือการเปนศูนยกลางทางการตลาดและโลจิสติกสในภูมิภาค  
แนวทาง  

6.1.1 กําหนดใหอําเภอจัตุรัสเปนเขตการพัฒนาพิเศษ  
6.1.2 สงเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสใหเปนศูนยรวบรวมและพักสินคาโลจิสติกสจากประเทศไทยและจากประเทศ

ในประชาคมอาเซียน  
6.1.3 สนับสนุนการสรางตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศใน

ประชาคมอาเซียน  
6.1.4 เรงรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีความสามารถสูงในการเขามาบริหารจัดการ  
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการดานโลจิสติกส และการคาในเขตการพัฒนาพิเศษใหมีประสิทธิภาพสูง  
 

มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่น  
ใหเช่ือมตอกับสวนกลาง  
แนวทาง  

6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนใหเชื่อมโยงการคมนาคมสวนกลางเพ่ือการขนถายสินคาเกษตรสูตลาด
กระจายสินคาสวนกลาง  

 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม  
และย่ังยืน  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. มีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน  
2. ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน   
3. ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  

 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจานวนเพ่ิมข้ึน  
แนวทาง  

7.1.1 กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษและฟนฟู   
7.1.2.สงเสริมใหยุวชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุมเปน “ยุวชนรุนใหม

รักและหวงแหนปา”  
7.1.3 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และการดูแลทรัพยากรปาไม อยางมีคุณภาพ ดวยความ

สมดุลและยั่งยืน  
7.1.4.สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปาไม อยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  
7.1.5.จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนตระหนักในความสําคัญของปาไม  กับผลกระทบจากการทา

ลายปาอยางตอเนื่อง  
7.1.6.สนับสนุนการปลูกปาในชุมชนอยางตอเนื่อง  
 

มาตรการท่ี 7.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมีแหลงน้ําขนาดใหญและแหลงน้ําชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับ การใชน้ําในภาคการเกษตรอยางเพียงพอ  
แนวทาง  
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7.2.1.เสริมสรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
สรางแหลงน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ี   

7.2.2.สรางความรวมมือกับภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชนเพ่ือสะทอนความตองการ ท่ีเปนเอกภาพของชาวชัยภูมิ 
ในความจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญของจังหวัด   

7.2.3.จัดหาและระดมทุนเพ่ือใชเปนงบประมาณสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญ  และแหลงน้ําของชุมชนท้ัง
จากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด   

7.2.4.ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอางเก็บน้ํา” เพ่ือใหแตละพ้ืนท่ีมีแหลงน้ําสํารองเพ่ือ รองรับในชวงฤดูท่ีมี
ปริมาณน้ํามากและไวใชในชวงขาดแคลนน้ํา  

7.2.5.วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงน้ําขนาดใหญและเสนทางเขาถึงใหสวยงาม มีจุดเดน  
มีจุดแวะพักผอนระหวางทาง เพ่ือเอ้ือตอการเปนสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนแหงใหมของจังหวัดชัยภูมิ   
มาตรการท่ี 7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพและเพ่ิม  
มูลคาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น 
แนวทาง  

7.3.1 สงเสริมการนํานวัตกรรมท่ีไดจากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใชในการกําจัดขยะชุมชน และ
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน  

7.3.2 เรงรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย  
7.3.3.เสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดลอมในชุมชน  
7.3.4.สรางความพรอมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแลงและน้ําทวม  
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถสูงในการใหบริการ  
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมสูงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการท่ี 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 
แนวทาง  

8.1.1.ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการใหเอ้ือตอระบบการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
8.1.3 ปรับปรุงระบบการใหบริการในลักษณะการลดข้ันตอนการทํางาน และการพัฒนาใหมีลักษณะการใหบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
8.1.4.พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานขององคกร  
8.1.5 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารและการใหบริการ  
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการใหบริการ (KPI) ในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับบุคคล  
8.1.7.สงเสริมใหมีกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารทองถ่ิน  

 
 

มาตรการท่ี 8.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครอง 
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สวนทองถิ่น  
แนวทาง  

8.2.1.เผยแพรขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสื่อสาธารณะใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางถูกตองและ
รวดเร็ว  

8.2.2.สรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการเผยแพรขาวสารใหกับประชาชน  
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกรในรูปแบบตาง ๆ  
 

มาตรการท่ี 8.3 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
อยางตอเนื่อง  
แนวทาง  

8.3.1.วิเคราะหโครงสรางอัตรากาลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะดานใหสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  

8.3.2.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงาน ท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึนโดยพัฒนาความ
รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกลเคียง  

8.3.3.พัฒนาบุคลากร ในหนวยงานใหมีขีดความสามารถ ดานภาษารองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
 

มาตรการท่ี 8.4 สรางความตระหนักและจิตสานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น  
แนวทาง  

8.4.1 สงเสริมการสรางทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตอองคกรใหกับบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

8.4.2.สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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สวนที่ 6 
การนําแผนพัฒนาสามปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลแผนสามป 
  จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปนั้น   คือการประเมินวามีการนําแผนพัฒนาสาม
ป  ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปไดใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป 
  ดังนั้นการท่ีจะประเมินแผนพัฒนาสามปในภาพรวมได  จําเปนตองประเมินการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน  เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้นข้ันตนจึงตองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปใหไดขอมูล  ขอเท็จจริงอันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน 
 

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนสามป 
  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนสามปนั้น  ใชแบบคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา  และ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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