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คํานํา 

 
                     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ 

“แผนพัฒนาสามป”โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” แทนโดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับแรกเพ่ือใหเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 

                   “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความ  แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี

กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ  โดยสอดครองกับ

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานแผนพัฒนาชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถินสี่ป 

                   องคการบริหารสวนตําบลบานตาล จะใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เปนกรอบ

ในการจัดทํางบประมาณประจาํป  และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บานตาลอยางมีประสิทธภาพตอไป 
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สวนที่  1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1.ดานกายภาพ 

 

1.1ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  มีพ้ืนท่ี  42  ตารางกิโลเมตร  เนื้อท่ี  26,250  ไร  ตั้งอยู หมูท่ี 8  

บานโคกเพชร   ตําบลบานตาล    อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ และอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอบําเหน็จณรงค  ซ่ึงมีระยะทางหาง 

  - ทิศเหนือ       ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

  - ทิศใต  ติดตอกับ   องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล    จังหวัดชัยภูมิ 

  - ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลบานขาม  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

  - ทิศตะวันตก ติดตอกับ   องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  จังหวัดชัยภูมิ 

                1.2      ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลกัษณะเปนท่ีราบสูงและภูเขดานทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกพ้ืนท่ีบางสวน

เปนภูเขาหินแกรนิตและตนน้ําสายเล็กๆ บางสวนเปนท่ีราบลุม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร

และเปนท่ีอยูอาศัย 
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1.3     ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิมี  3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดุหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ย  39  องศาเซลเซยส 

1.4     ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินรวนปนทราย พ้ืนท่ีราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว 

                1.5       ลักษณะของแหลงน้ํา 

                            มีแหลงน้ําธรรมชาติ มีบึงกักเก็บน้ํา 

 

2. ดานการเมืองการปกครอง 

            2.1 เขตการปกครอง 

                 ตําบลบานตาลประกอบดวยจํานวนหมูบาน 12 หมูบาน  

              2.2 การเลือกตั้ง 

 แบงเขตการเลือกตั้งเปน  12  เขต  คือ เขต  1  บานหัวบึง  หมูท่ี  1 

     เขต  2  บานทาศาลา  หมูท่ี  2 

     เขต  3  บานกระทุมพระ  หมูท่ี  3 

     เขต  4  บานตาล   หมูท่ี  4 

     เขต  5  บานวังกะอาม     หมูท่ี  5 

     เขต  6  บานหนองอีหลอ   หมูท่ี  6 

               เขต  7  บานกุดแคน  หมูท่ี  7 

                                                     เขต  8  บานโคกเพชร  หมูท่ี  8 

                                                     เขต  9  บานหนองยายบุตร  หมูท่ี  9 

                                                     เขต  10 บานหนองครอ    หมูท่ี  10 

                                                     เขต  11 บานหัวบึง    หมูท่ี  11 

                                                     เขต  12 บานตาลพัฒนา   หมูท่ี  12 

3  ประชากร 

 3.1  ขอมูลเก่ียวกับประชากร  (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง  3  ป) 

สรุปจํานวนประชากร ป  2562 ป2563 ป2564 

จํานวนประชากร  (คน) 4,702 4,743 4,737 
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3.2  ประชากร  

ประชากรในตําบลบานตาลรวมท้ังสิ้น   4,702  คน   แยกเปนชาย  2,316  คน  หญิง  

2,386 คน  ความหนาแนนเฉลี่ย  110 คน/ตารางเมตร  โดยแยกเปนหมูบานไดดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หลังคาเรือน 

1 บานหัวบึง 252 258 510 179 

2 บานทาศาลา 174 193 367 117 

3 บานกระทุมพระ 119 107 226 78 

4 บานตาล 221 281 502 185 

5 บานวังกะอาม 338 354 692 203 

6 บานหนองอีหลอ 179 203 382 98 

7 บานกุดแคน 200 182 382 143 

8 บานโคกเพชร 179 181 360 94 

9 บานหนองยายบุตร 144 126 270 97 

10 บานหนองครอ 146 133 279 84 

11 บานหัวบึง 95 92 187 101 

12 บานตาลพัฒนา 236 226 462 122 

รวม 2,283 2,336 4,619 1.501 
 

ท่ีมา  :  ฝายทะเบียนอําเภอบําเหน็จณรงค  ณ  วัน  21  มกราคม  2565 

 

4.สภาพทางสังคม  

4.1   การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา                                             จํานวน      5 แหง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                             จํานวน       1   แหง 

  - ศูนยการศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.ตําบล)  จํานวน       1   แหง 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตาล                                 จํานวน       2 แหง

           - ศาลาประชาคม                                             จํานวน     12 แหง              

            - เสียงตามสายในหมูบาน                                            จํานวน     12 แหง
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4.2สาธารณสุข 

       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตาล                          3    แหง 

       ศุนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                       12   แหง 

4.3 อาชญากรรม 

 ท่ีผานมาไมเคยมีคดีอาชญากรรม 

4.4 ยาเสพติด 

 ท่ีผานมาไมเคยมีคดียาเสพติด 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

 มีการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  และจายเงินสงเคราะหผูพิการ  ตามนยาบายทุกเดือน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  มีการคมนาคมทางรถยนต 

 5.2  อยูในความรับผิดชอบการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 5.3  มีน้ําประปาใชอุปโภคบริโภคทุกหลังคาเรือน  แบงเปนน้ําประปาหมูบานและประปาสวนภูมิภาค 

 5.4  มีโทรศัพตามบานเรือนประชาชนสามารถใชระบบอินเตอรเนต/wifi  ในการติดตอสื่อสารอยาง

แพรหลาย 

            5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

          6.1 การเกษตร 

          ประชาชนสวนใหญสวนใหญ  ประกอบอาชีพทําการเกษษตรกรรมไดแก  ทํานา ปลูกขาว 

ขาวโพด ปลูกมันสําประหลัง ปลูกออย ตามลําดับ 

       6.2 การปศุสัตว 

ตําบลบานตาล มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร  ในทุกหมูบานของตําบลบานตาล 

 6.3 การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงหมูแบบโรงเรือนไมเกิน  10  และขนาดใหญ  จํานวน  1  แหง 

          6.4 การบริการ 

มีการบริการท่ัวไป  เปนธุรกิจขนาดเล็ก  ไดก  รานตัดผม  รานนวดแผนไทย  รานเสริมสวย   รานลาง

รถ  รกิจรีสอทร 

6.5การทองเท่ียว 

มีบึงบางอําพันธ  ท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ  นกนาๆพันธุ   อยูระหวางปรับปรุงใหเปนสถานท่ี

ทองเท่ียว 
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6.6  อุตสาหกรรม 

 ตําบลบานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีบริษัท อาเซียนโปรแตช ชัยภูมิ จํากัดมหาชน 

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 ในพ้ืนท่ียังไมธุรกิจพาณิชย   

 6.8  แรงงาน 

 มีการจางแรงงานแบบชาวบาน  ในภาคเกษตร  และในธุรกิจขนาดเล็ก    

7.ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนหมูท่ี 1- 12  นับถือศาสนาพุทธ  วัด  มีจํานวน   8 วัด 1 สํานักสงฆ 

1.วัดทาศาลา 

2.วัดหนองยายบุตร 

3.วัดปาสามัคคีธรรม(กระทุมพระ) 

4.วัดบางอําพันธ 

5.วัดโพธตาล 

6.วัดสาริกา 

7.วัดหนองอีหลอ 

8.วัดกุดแคน 

9.สํานักสงฆ 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 

ชวงเดือนเมษายน งานแหพระและสรงน้ําผูสูงอายุ  เวียนกันเปนเจาภาพทุกหมูบานกันยายน – 

ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกับเปนเจาภาพทุกหมูบาน 

8.ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มีแหลงน้ําเปนบึงขนาดใหญ  หนองน้ํา  คลอง  และบอในเขตพ้ืนท่ี  ปาไมและภูเขาในพ้ืนท่ีไมมี  

สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีไมมีมลพิษ 
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สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1.ความสัมพันธระหวางแผนการพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 6 ยุทธศาสตร 

      1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

             2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

             3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภพคน 

             4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาพและเทาเทียมกันทางสังคม 

             5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

             6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) 

         วิสัยทัศน 

          จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ บับท่ี12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 และกรอบหลักการ

ของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาอยางม่ีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

12  ตองใหความสําคัญกําการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี

รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสู

การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยังยืน”  ของประเทศ  

          เปาหมายการพัฒนาของประเทศ 

1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

                            (1)เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 

                            (2)ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per capitr) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Pre Capitr) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 ในป 2564 เพ่ิมข่ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร

สรอ.) และ 310,199 บาท (8,859 ดอิลลารสรอ.) ตอคนตอป 

                            (4)ผลิตภาพผลิตเพ่ิมข่ึนไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 
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                        (5) การลงทุนรวมขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณสงออก

ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

              (1)ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomicScecurity) และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข่ึน 

                 (2)การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

                 (3)สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

3.การลดความเลื่อมล้ําในสังสม 

                 (1)การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข่ึน 

                 (2)บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                  (1)รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 

                  (2)ขับเคลื่นประเ?ศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

                  (3)เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

                  (4)เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

                  (5)การบริหารจัดการใหมีความสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน 

5.การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

                   (1)การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

                   (2)ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

                   (3)มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตรแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 

ดังนี ้

                   1.ยุทธศาสตรเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพมนุษย 

                   2.ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

                   3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแลละแขงขันไดดอยางยงยืน 

                   4.ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

                   5.ยุทธศาสตรดานความย่ังยืน 

                   6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในรัฐบาล 

                   7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

                   8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
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 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

                  10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

                      1)แผนพัฒนาภาค 

                        ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 

                  (1)ปรับโครงการสรางการผลิตสูการรพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ

ระบบการผลิตท่ีสรางมูลคาเพ่ิมอยางสมดุล เพ่ือคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เชนการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัฯฑทางการเกษตร 

                  (2)ยกระดับการคาและการบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เนน

การพัฒนาบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวจความสะดวกตางๆ เชน ระบบโลจิสติกศเพ่ือสนับสนุน

การคาและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

                  (3)พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองทางชายแดนเพ่ือรับรองการเชื่อมโยงในระดับ

นานาชาติ 

                 (4) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

เชน โษฯศู๘ภาพ ดานการศึกา แรงราน ฯลฯ 

                 (5)พัฒนาศักยาภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาท่ีนําไปสุ

การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                (6)บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษฟนฟูและใช

ประโยชนอยางสมดลุ และเตรียมรับมือปองกันภัยธรรมชาติ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศน

ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต 

อํานาจรัฐ การดํารงอยู อยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ 

ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติ อยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม

ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม

และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความม่ันคงทางพลังงาน

และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอม

ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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ความม่ันคง  

• การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังในและภายนอกประเทศ ในทุก

ระดับ 

ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และการเมือง 

• การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยาง 

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิง่แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

• การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ

ประชาคมโลก 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพท่ีดีข้ึน คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

• มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค

สวน          

เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

• ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตอง

มีการวางแผนและกําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตอง กําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการ

พัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต 

ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน

ประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ

พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้ง

สรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ 

อาทิ  

1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  
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1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบ เรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล  

1.4 การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศ

พัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและ

การพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการการสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การ

เพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปน ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใต

กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชงิยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนษุย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน            

การสงเสริม การคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ สังคม ตลอดจนการพัฒนา

ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหได ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับไปสู

สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัล และการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ี

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปน แหลงอาหารคุณภาพ

สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร

คุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

เกษตรกร  

2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ  

2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง

สรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรง

ของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล            

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตอง

ใหความสําคัญ อาทิ  

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตให สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  

3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจ

ใหเขมแข็ง 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนา

และ สรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองให

ความสําคัญ อาทิ  

4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

4.3 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
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4.4 การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  

4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสราง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทาง

ที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

5.1 การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการ ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการ อุทกภัยอยางบูรณาการ  

5.3 การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวให พรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมี

ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ

ไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

6.2 การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 

6.6 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของ หนวยงานภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถท่ีจะเปนฐานในการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

1.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ี

พรอมเขาสูตลาดงาน 

1.3 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดงาน 
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1.4 พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุใหมีโอกาสเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 

1.5 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

เปาหมายท่ี 2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผูเชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา สูความเปนเลิศ 

2.2 สงเสริมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา 

2.3 พัฒนาคุณภาพครู 

2.4 พัฒนาสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 

2.5 สงเสริมการสรางเครือขายระหวางบาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 

เปาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

3.2 พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการ 

3.3 ควบคุมการสงเสริมการตลาดในผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ 

3.4 สรางกลไกในการจัดทานโยบายสาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

เปาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองและมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 

4.2 การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดี และภาคธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกตางกันและแกไข

ปญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครองทางสังคม

และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 

1.2 การเสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก โดย

สรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสรางกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อนาไปสูการแกไขปญหาใน 

ชุมชน สงเสริมการใช ICT ในการสรางการจัดการความรูในชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับ 

1.3 การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนที่มีรายไดนอย

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่            

ที่มีการกําหนดเปาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมควบคูไปกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ 
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เปาหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด 

อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง การจัดบริการดานสุขภาพ

ใหกับประชากรที่อยูในพื้นที่หางไกล การเพิ่มแตมตอในการจัดการคุมครองทางสังคมและสวัสดิการ 

2.2 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค โดยการใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ตาม

กฎหมายแกประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ของระบบยุติธรรมชุมชน 

2.3 การกระจายการใหบริการภาครัฐทุกประเภทใหมีความครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม 

2.4 การสงเสริมความเทาเทยีมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนาดานการคลัง 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 

1.2 พัฒนาการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 

1.3 ใชมาตรการภาษีสรางแรงจูงใจในการอนุรักษสิง่แวดลอม 

1.4 ปรับโครงสราง ฟนฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน 

1.5 ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระคาใชจายดานสวัสดิการสังคม 

1.6 กระจายอํานาจการปกครองทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.7 ทบทวนบทบาทของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ  

แนวทางการพัฒนาดานการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเขาถึง 

บริการทางการเงิน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจใหเปนกลไกที่สนับสนุนดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

เปาหมายที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหลงน้ํา ขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ทํากิน เสริมสรางขีด

ความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรม เกษตร เรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 

2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเขมแข็งของอุตสาหกรรม ศักยภาพปจจุบันและวางรากฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยวโดยเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต สงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ

ทองเที่ยวและปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 

2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน เพื่อรองรับความเปนชาติการคา 
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2.5 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน อาทิ ฝมือแรงงาน ระบบทรัพยสินทางปญญา

และกฎระเบยีบตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

เปาหมายที่ 1 เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม 

1.2 ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

1.4 คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร 

เปาหมายที่ 2 การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ 25 ลุมนํ้าของประเทศอยางม่ันคง ปลอดภัยและเทาเทียม 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 สนับสนุนใหมีแผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับ ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา 

2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบอยางยั่งยืน 

2.3 นํากระบวนการประเมินสิ่งแวดลอม ระดับยุทธศาสตรมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา 

2.4 สรางความมั่นคงและเทาเทียมดานน้ํา เพื่อการบริโภค อุปโภค และน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต 

เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําและอากาศ  

3.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม อาทิ การประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

4.2 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบตั ิ

4.3 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ความม่ันคง 

เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
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แนวทางการพัฒนา  

1.1 จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย 

1.2 เสริมสรางความมัน่คงและปองกันการลวงละเมิด สถาบันหลักของชาติ 

เปาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันทเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 สรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับความคิดเห็นที่แตกตางบนพืน้ฐานสทิธิและหนาที่ตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

เปาหมายที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตมีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา  

3.1 ขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ท ี

เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธระหวางประเทศเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาศักยภาพและความพรอมกําลังปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาต ิ

4.2 ดําเนินความสัมพนัธกับตางประเทศอยางสมดลุ 

เปาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ 20 และดานไซเบอรต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก 

แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาระบบงานดานการขาวกรองควบคูกับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เก่ียวของใหมีประสทิธิภาพ 

เปาหมายที่ 6 สาธารณภัยตางๆ มีแนวโนมลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาระบบการแจงเตือนการปองกัน การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจใหอยูใน อันดับสอง

ของอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใสทันสมยั 

คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคา 

1.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงนิ การคลังภาครัฐ 

เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

เปาหมายที่ 2 เพ่ิมจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี

แนวทางการพัฒนา  

2.1 เรงทบทวนการกระจายอํานาจการถายโอนภารกิจเร่ืองการศึกษาและสาธารณสุข 

2.2 พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

2.3 เพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงนิอุดหนุนของ

ทองถ่ิน 
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เปาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ 50 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

3.2 ปองกันการทุจริต โดยอุดชองโหวของกฎหมายในการตอตานการทุจริต 

3.3 วางระบบและกระบวนการจัดการตอกรณีทุจริตใหมปีระสิทธิภาพ 

เปาหมายที่ 4 ลดขอรองเรียนของประชาชนทีไ่มไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคเปนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  

4.1 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับขอบงัคับสากล

หรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

เปาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิสในภาพรวม 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาระบบขนสงทางราง ขนสงสาธารณะในเขตเมือง โครงขายทางถนน ระบบขนสงทางอากาศ และ

ระบบขนสงทางน้ํา 

เปาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคม 

แนวทางการพัฒนา  

2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดาน โครงสรางพื้นฐานและพัฒนาระบบการ

กํากับ ดูแลในระบบขนสง 

เปาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนา  

3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหาร จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระบบการอํานวยความ

สะดวกทางการคาและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 

เปาหมายที่ 4 การพัฒนาดานพลังงาน 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

4.2 จัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการใชและสรางความมั่นคงทางพลังงาน 

4.3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจดัการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

4.4 สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค

อาเซียน 

เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ 

5.3 สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู

และ ทักษะของประชาชน 

5.4 สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
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เปาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (นํ้าประปา) 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง 

6.2 บริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

6.3 เรงรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปาทั่วประเทศ 

6.4 เรงปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา 

ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปาหมายที่ 1 เพ่ิมสัดสวนคาใชจาย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สูรอยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดสวนการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70:30 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน โดยเสริมสรางนวัตกรรมภาค

ธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสูนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนคุมคา 

1.2 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปาหมายที่ 2 เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหพอเพียงและสอดคลองกับความตองการใน

อนาคตเรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ 

2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

2.3 พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2.4 ดึงดูดบุคลากรผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศใหมาทํางานในประเทศไทย 

2.5 สงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ

คณิตศาสตร  

2.6 สงเสริมการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 

2.7 พัฒนาตลาดรองรับงานสําหรับบุคลากรวิจัย 

เปาหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขัน โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยี  จัด

โดย IMD ใหอยูในลาดับ 1 ใน 30 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

3.2 สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 

3.3 สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศ 

3.4 สนับสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพื่อเปนกลไกระดมทุน 

3.5 เรงพัฒนาและประชาสัมพันธศูนยแหงความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอุทยาน

วิทยาศาสตรทั้งสวนกลางและภูมิภาค 

3.6 สนับสนุนใหเกิดการรวมทํางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณ เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการทดลอง

ระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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เปาหมายที่ 1 ชองวางรายไดระหวางภาคลดลงและมีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการทองเที่ยวสูนานาชาติ/เสริมสราง

มาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 

1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

1.4 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรม 

1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.6 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอาย ุ

1.7 ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เปาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยสิ่งแวดลอมดีเศรษฐกจิดีและการเดิน ทาง

สะดวก 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย พัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณของเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

2.2 พัฒนาเมืองสําคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแกน นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ และเมืองใหม

บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนสงระบบรางที่เกิดข้ึนใหมที่สําคัญ 

เปาหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

3.2 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 

3.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการ

เปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

เปาหมายที่ 4 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

4.2 สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ 

4.3 สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการ

พัฒนา 

4.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทนําในภูมิภาค ทั้งดานโลจิสติกสการคา การบริการและการลงทุน 

แนวทางการพัฒนา  

1.1 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมภายใตความรวมมือระดับ                

อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

เปาหมายที่ 2 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุมอาเซียนและอนุภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะสูง

และเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 

เปาหมายที่ 3 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับการพัฒนา 

เศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนา  

3.1 สงเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการคาการบริการของผูประกอบการไทยสราง

ผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา  

(Trading Nation) 

เปาหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณที่ดีเปนที่เชื่อม่ันของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดําเนินการตางๆ 

เปนไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

แนวทางการพัฒนา  

4.1 มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร 

(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

เปาหมายที่ 5 ไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีสวนรวมสําคัญในการ

กําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ  

แนวทางการพัฒนา 

5.1 การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 

5.2 การเขารวมเปนภาคี ความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาค 

เปาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือขายและองคความรูที่สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันการขยายตลาด 

ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม  

6.1 แนวทางการพัฒนาบูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆภายในประเทศและภารกิจดานการ

ตางประเทศ 

1.3 THAILAND 4.0 

“ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ  จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวสิัยทัศนที่วา “มัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการ

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 

สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ประเทศ 
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ไทยในอดีตทีผ่านมามีการพฒันาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดลแรก “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาคการเกษตร

เปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน หมู  หมา กา ไก เปนตน ไปสูยุค “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรม

เบา เชน การผลิตและขายรองเทา เคร่ืองหนัง เคร่ืองดื่ม เคร่ืองประดับ เคร่ืองเขียน กระเปา เคร่ืองนุงหม เปนตน 

และกาวสูโมเดลปจจุบนั “ประเทศไทย 3.0” ที่เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิตและขาย สงออก

เหล็กกลา รถยนต กลั่นน้าํมัน แยกกาซธรรมชาติ ปนูซีเมนต เปนตน แตวาประเทศไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 

รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลางอยูอยางนีไ้มได ตองรีบพฒันาเศรษฐกิจสรางประเทศ จงึเปนเหตุใหนําไปสูยุคที่

สี่ใหรหัสใหมวา “ประเทศไทย 4.0” ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) มีรายไดสูง                   

โดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ปนี้ คลายๆกับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 

เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India”หรือ

ประเทศเกาหลีใตที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” 

  “ประเทศไทย 4.0” เป นความมุ งมั่ นที่ ต องการป รับ เปลี่ ยน โครงสรางเศรษฐกิจ  ไปสู                  

“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต

สินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง ”นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม            

ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู

การเนนภาคบริการมากข้ึน ดังนั้น“ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ             คือ 

เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั่งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 

Farming) โดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก 

Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises 

และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู 

High Value Services เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

3. กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยสีมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 

ทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย จะเปนแพลทฟอรมในการสราง “New 

Startups” ตางๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุมที่  1

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย  (Meditech) สปา ในกลุมที่  2 เทคโนโลยี หุนยนต 

(Robotech) ในกลุมที่ 3 เทคโนโลยีดานการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT)  
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เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มารเก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิรซ (E–Commerce) ในกลุมที่ 4 

เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเที่ยว (Traveltech) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุมที่ 5 เปนตน 

โดยทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เปนสวนหนึ่ง     

ของ “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่ เปน Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมที่ เปน             

New S-Curve) ที่ รัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานั้น กลาวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” จะมีบางกลุม

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังตองพึ่งพิงการลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) 

สวนใน 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเปนสวนที่ประเทศไทยตองการ

พัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ข้ัน” 

ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง”เปาหมาย

ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา เปนการเปลี่ยน “ปญหาและความทาทาย” ใหเปน 

“ศักยภาพและโอกาส” ในการสรางความมั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเปนรูปธรรม เชน เปลี่ยนจาก

ปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเปน สังคมผูสูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนาหุนยนตทางการแพทย การ

ยกระดับเมืองใหเปน Smart City การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑตางๆ เชน ขาว ยางพารา น้ําตาล มันสําปะหลัง ให

กลายเปนอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Nutraceutics)              ที่มีมูลคาสูง 

การเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ใหเปนการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีน้ํา เปนตน 

กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศ ภายใต “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สําคัญ 

1. เปนจุดเร่ิมตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่ม่ังค่ัง มั่นคง 

และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 

2. เปน “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย

และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 

3. เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐที่ผนึกกําลังกับ

เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 

“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน” 

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ และ 

เลย ควรเนนการฟนฟูระบบนิเวศน เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร พัฒนาการ

ทองเที่ยว การสงเสริมการคา เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลง 

(2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ควรเนนให 

ความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบาน เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินคาการเกษตร 

สงเสริมพื้นที่ชลประทานการทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลง 

(3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด  
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ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง รองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใช

ประโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา เรงแกไขปญหาการขาดแคลานน้ําจาก

ภาวะฝนแลง 

(4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ 

อํานาจเจริญ ควรมุงเนนพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และขาดแคลนน้ํา             

การสรางงานและสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหมากข้ึน 

(5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 

ควรมุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ สงเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยว

เชิงนิเวศนและอารยะธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร) 

ควรมุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ สงเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการ 

ทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยะธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง 

 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน 

“เศรษฐกิจกาวหนา สังคมและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพอยางยั่งยืน”  

การวางตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 

1. เปนฐานการผลิตและศูนยกลางสินคาเกษตรที่เขมแข็ง และยั่งยืน Agriculture product base and center 

be vigorous and last 

2. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง Illustrious and central of nature 

and culture tourism 

3. เปนเมืองแหงความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี  Comfortable of natural 

resource and good environment  

4. เปนเมืองที่สังคมมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย Healthy and safety social  

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจมหภาค 

2. สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 

1. เศรษฐกิจจังหวัดกาวหนา เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง (เศรษฐกิจดี) 

2. สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สังคมดี) 

3. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ สิ่งแวดลอมปลอดภัย (สิ่งแวดลอมดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 

 ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและกระจายอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวม 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร 

3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรม 

4. รายไดของครัวเรือนผานเกณฑ จปฐ. 

กลยุทธและแนวทาง 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตและบริการ 

2. การสงเสริมอาชีพและรายไดแกประชาชน 

3. การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและบริการ 

4. การสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

 สถานที่ทองเที่ยวมีความสมบูรณและมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 

1. รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

2. รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

3. รอยละของแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 

4. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

กลยุทธและแนวทาง 

1. พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการ 

2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรดานการทองเที่ยว 

3. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน 

เปาประสงค 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ และมีสิ่งแวดลอมที่ดี 

ตัวชี้วัด 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึนอยางยั่งยืน 

2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

3. ระดับความสําเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนอยางมีสวนรวม 

4. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาต ิ

5. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
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กลยุทธและแนวทาง 

1. บริหารจัดการทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

2. อนุรักษทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3. การรับมือภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 

 ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 

1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 

2. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 

3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

4. อัตราผูเสพผูติดยาเสพติด 

5. สัดสวนจํานวนแหลงเรียนรูชุมชนตอหมูบาน 

6. อัตราปวยของผูปวยรายใหม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

7. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

8. อัตราการมีงานทําและมีอาชีพ 

9. อัตราการดูแลและคุมครองผูประสบปญหาทางสังคม 

กลยุทธและแนวทาง 

1. สงเสริมความมั่นคงทางสังคม 

2. สรางเสริมภูมิคุมกันทางสังคม 

3. เสริมสรางความปลอดภัยสูสังคมสงบสุข 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน 

 “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนแหลงผลิตอาหารพลังงานทดแทน

สําคัญ และเปนสังคมคุณภาพที่พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”   

พันธกิจ 

1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเทีย่ว 

5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิม่ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. บริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงคหลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ศาสนา ศิลปวัฒธรรม และภูมิปญญาภูมิทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 

3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

4. เกษตรมีรายไดสูงข้ึน 

5. การทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิไดรับความนิยมเพิ่มสูงข้ึน 

6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

8. มีระบบโลจิสติกสที่รองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสูประชาคมอาเซียน 

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

10. มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานคุณคา 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 1.1 มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 

1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ที่เปนโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเทาระดับ ประเทศ 

สําหรับรองรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหมีศักยภาพโดดเดนทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.1.2 สงเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ใหขีดความสามารถสูงในทุกดาน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีความโดดเดนและเปนเลิศเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาประสงค 

1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ใหเปนโรงเรียนตนแบบความเปนเลิศไปสูเขต

การศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ในการแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงไดมีโอกาสศึกษาตอจนถึงระดับ

ปริญญาเอก และไดกลับมารวมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.2 สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและสงเสริมขีด

ความสามารถของครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน 

แนวทาง 

1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อดึงดูดใหบุคลากรที่

มีความโดดเดนใหมาปฏิบัติงานดานการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
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1.2.2 สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถพัฒนาตนเองดานการศึกษาจนถึงระดับ

ปริญญาเอก 

1.2.3 เสริมสรางขีดความสามารถดานภาษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการกาว สู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 

1.2.4 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปดโลกทัศนอาเซียนเพื่อนํามาถายทอดและชวยให

เยาวชนจังหวัดชัยภูมิไดตระหนัก และเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

มาตรการที่ 1.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

1.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหสามารถรองรับการเรียนการสอนในทุกพื้นที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสูผูเรียนและผูปกครองอยางเปนระบบผาน

โครงการ Asean School On-line โดยจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เพื่อกาวสูอาเซียน

และมีโอกาสเขาถึงทุกชวงชั้นเรียน 

1.3.2 สงเสริมการนําอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFI มาใชสนับสนนุการปฏิบัติงานในหนวยงานและ

สถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีขีดความสามารถแตกตางกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

1.3.5 ผลักดันใหเกิดความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีศูนย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพรอมทั้งดานเคร่ืองมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา             

เพื่อการเรียนรูทั้งในระบบหองเรียนและการเรียนรูตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียน            

เปนสําคัญ 

แนวทาง 

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานําความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางองคความรูเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1.4.3 สรางเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแขงขันใหกับนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่

ทุกระดับ 

1.4.4 สงเสริมใหนักเรียนผลิตและสรางผลงานจากการเรียน 

1.4.5 จัดใหมีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เนนการใชภาษาตางประเทศ และการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อใหผูเรียน

พรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 

1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรการที่ 1.5 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทาง 

 1.5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ “วิถีชุมชนชาว

ชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเปนสวน ประกอบสําคัญ

ที่เยาวชนตองสัมผัสและเรียนรู 

 1.5.3 สงเสริมผูนําชุมชนในการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและโอกาส

ตางๆ อยางตอเนื่อง 

1.5.4 สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการรูทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคลองกับวิถีการเรียนรู

ของประชาชน 

มาตรการที่ 1.6 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่นใหมีขีดความสามารถ

พรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 

 1.6.1 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

 1.6.2 พัฒนาแรงงานฝมือใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขันในตลาดแรงงานใน

ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน   

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

  2. รายไดตอครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

  3. ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 2.1 สงเสริมการแกไขปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

 

แนวทาง        

          2.1.1 สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและทองถ่ิน 

 2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและทองถ่ิน 

 2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการสาธารณสุขแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินดานสาธารณสุขในชุมชนและทองถ่ิน 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

แนวทาง 

 2.2.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใชแนวคิด “การตลาด

นําการผลิต” 
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 2.2.2 สรางภาพลักษณและแบรนดผลิตภัณฑของจังหวัดชัยภูมิสูอาเซียน เชน ขาวหอมดง ผาจากใย

สับปะรด บรรจุภัณฑหมาก ผาไหม สับปะรด มะมวง มะขามหวาน หมํ่า เปนตน ใหเปนผลิตภัณฑของฝากที่โดดเดน

ของจังหวัดชัยภูมิ 

 2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมีมูลคาเพิ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหมของ

ชุมชนหรือตอยอดจากผลิตภัณฑของชุมชนเดิมใหดีข้ึน ทั้งนี้ เนนการสรางความแตกตางความแปลกใหม และตรงตาม

ความตองการของผูบริโภค 

 2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชน การสรางเอกลักษณในการผลิต สินคาของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

 2.2.5 สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินผนวกกับการนําองคความรู

สมัยใหมมาใชยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 

 2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนนการลดตนทุนการผลิต 

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสินคาดานการเกษตรของจังหวัดโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.2.7 สรางเครือขายการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในเชิงการสรางสรรค 

 2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนทุกระดับตั้งแตผูผลิต ผูประกอบ   การแปรรูป 

และผูจําหนาย 

 2.2.9 สงเสริมการเพิ่มชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนแหลงใหมๆ โดยเนนการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว

ของจังหวัด 

 2.2.10 เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหมีความเขมแข็งสามารถแขงขันไดในระดับประเทศ 

 2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน

พ้ืนที่ 

แนวทาง 

 2.3.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวของประชาชนในชุมชน  

            2.3.3 ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมสําหรับการอยู

อาศัยในชุมชนใหมีคุณภาพ 

 2.3.4 สรางความตระหนักในความสําคัญกับผูสูงอายุในครอบครัวเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของความสัมพันธอันเปน

รากฐานของความอบอุนของครอบครัว 

 2.3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐและผูนําชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.3.6 สงเสริมการสรางสื่อที่เนนการสรางสรรคสังคมและทองถ่ินในการสรางคานิยมที่ถูกตองใน ทองถ่ิน 

 2.3.7 พัฒนาเครือขายความรวมมอืจากภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเขมแข็ง 

 2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน           

เพื่อปองกันไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด และการมีสวนรวมเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดในทองถ่ิน 

 2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาของจังหวัดใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการออกกําลังกายของคนในชุมชนและทองถ่ิน 
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 2.3.10 พัฒนาและจัดใหมีผูฝกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรูประจําศูนยและสนามกีฬาอยาง

เหมาะสม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน 

  2. สินคาการเกษตรที่เปนความหวังในอนาคตมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน 

  3. รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพิ่มมากข้ึน   

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 3.1 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรในพืชหลกั ไดแก ขาว ออย และมัน

สําปะหลงั 

แนวทาง 

 3.1.1 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและใชเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตอไร

ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง 

 3.1.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

 3.1.3 เรงรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเก่ียวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพื่อใหเกิดการยอมรับ

ในวิธีทางการเกษตรแบบใหมที่ไดผลผลิตมากข้ึน 

 3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุมเจาหนาที่ดานการสงเสริมการเกษตร 

เพื่อใหสามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจที่เปนความหวังในอนาคต ไดแก พริก ยางพารา โคเน้ือ

โคราชวากิว และไกบานโคราช 

แนวทาง 

                3.2.1 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ไดแก โคเนื้อโคราชวากิวและไกบานโคราช ใน

ชุมชนและพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ 

 3.2.2 ประสานให เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชําแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู ในพื้นที่กลุมจังหวัด            

นครชัยบุรินทร 

 3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมเจาหนาที่ปศุสัตวเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร เพื่อใหการแนะนําเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4 กําหนดพื้นที่สงเสริมการปลูกยางพาราใหเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลคา 

 3.2.5 สงเสริมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตพืชมาสงเสริมการผลิตลดตนทุนการผลิต  เพิ่ม

ผลผลิตตอไรใหกับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก พริกและยางพารา 

มาตรการที่ 3.3 สรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 

 3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความตองการของตลาด โดย

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3.3.2 สรางชองทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสูผูประกอบการรายใหญดานการสงออกอาหารปลอดภัย 
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 3.3.3 สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไดในระดับมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 

 3.3.4 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกใหตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. นักทองเที่ยวเดินทางเขามาสูจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 

  2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 4.1 สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิใหเปนรูปธรรม 

แนวทาง 

 4.1.1 ปรับปรุงระบบการจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพและแขงขันไดในระดับประเทศ 

และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 

 4.1.2 สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบกาวกระโดด เชน การประชาสัมพันธเอกลักษณที่โดดเดน

ของจังหวัดชัยภูมิ ใหสามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเขามานําเสนอขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในชวงการ

กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธผานสื่อระดับ ชาติและ

นานาชาต ิ

                4.1.3 สรางเวทีเพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถ่ินใหบอยคร้ัง โดยความรวมมือของทุกภาค

สวนทั้งภาครัฐ และเอกชน เชน จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ 

เปนตน 

 4.1.4 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธและการ

บริหารจัดการการทองเที่ยว 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย และ

ภูมิทัศนที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

แนวทาง 

 4.2.1 สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําคัญในแหลงทองเที่ยวในแตละพื้นที่ เพื่อใหผูประกอบการเขามาลงทุนดาน

การทองเที่ยว เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมรองรับ

นักทองเที่ยว เปนตน 

 4.2.2 สรางกลยุทธในการบริการดานที่พักอาศัยในพื้นที่ทองเที่ยวของจังหวัดใหเอ้ือตอความตองการของ

นักทองเที่ยว รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในทุกพื้นที่ 

 4.2.3 สงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการการทองเที่ยวในทองถ่ิน และสวนราชการในการ อนุรักษ

และดูแลสิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ 

 4.2.4 รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุงเสนทาง และ

พัฒนาภูมิทัศนตลอดเสนทางที่เขาสูแหลงทองเที่ยวในแตละพื้นที่ใหสวยงามและโดดเดน เพื่อเพิ่มจุดเดนของแหลง

ทองเที่ยว 

 4.2.5 จัดทําแผนปรับปรุงภูมิทัศนตามเสนทางเขาสูแหลงน้ําใหญที่กําลังจะพัฒนาข้ึน เพื่อใหเปน ถนนสาย

ทองเที่ยวที่สวยงาม พรอมมีจุดแวะพักและจุดจําหนาย ผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว 
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4.2.6 เรงรัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหม เชน พิพิธภัณฑสัตวน้ําบึงละหาน บึงซึกวึก ปาปรงพันป 

ฯลฯ โดยมีองคประกอบที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑสัตวดึกดําบรรพและโลกลานป อุทยานผักพื้นบาน ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เปนตน 

 4.2.7 สงเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเปนสวยสัตวเปดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเปนแหลง ทองเที่ยว

ใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 4.2.8 บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานที่ดูแลปาไมใน

จังหวัดชัยภูมิ ในการวางแผนทองเที่ยวในวาระตางๆ อยางตอเนื่อง 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิใหนาอยู เกิดอัตลักษณที่โดดเดน และยังคงความเปนแหลงภูมิ

ปญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว 

แนวทาง 

              4.3.1 ปรับปรุงและกอสรางสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นที่ซึ่งบงบอกถึงถ่ินกําเนิด รากฐาน และ

สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิใหมีความโดดเดนยิ่งข้ึน 

 4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่ โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิใหโดดเดนเปนอัตลักษณที่สามารถดึงดูด 

นักทองเที่ยวใหเปนรูปธรรม เชน พัฒนาวัดชัยประสิทธิใหเปนจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารสวนราชการที่มี 

ความเปนเอกลักษณเมือง เปนตน 

 4.3.3 จัดใหมีแหลงทองเที่ยวในลักษณะของสถานที่จําหนายสินคาพื้นเมือง สินคาทางวัฒนธรรม และสินคา

อ่ืนๆ ที่โดดเดนของจังหวัด ในรูปแบบที่เปนถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณเฉพาะ 

 4.3.4 จัดใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล มีอาสาสมัครทองเที่ยวที่ใหบริการขอมูล การ

ทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาตอเจา           

พอพระยาแล 

แนวทาง 

 4.4.1 เสริมสรางการเชื่อมโยงและสื่อแสดงถึงเร่ืองราวในเอกลักษณอันโดดเดนของจังหวัดชัยภูมิในแตละ

พื้นที่ และเผยแพรใหเปนที่ประจักษและปรากฏแกสายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 

 4.4.2 สงเสริมการนําวิถีวิชิตความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน             

มาพัฒนาและเสริมสรางความโดดเดนในเชิงประจักษ เพื่อนําไปสูการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ใน

เชิงจิตใจ โดยจัดทําเสนทางประวัติศาสตรเจาพอพระยาแล เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตาม

ประวัติศาสตรของเจาพอพระยาแล 

 4.4.3 สงเสริมใหมีหมูบานวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณและบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตที่

นักทองเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได 

 4.4.4 สงเสริมความโดดเดนในเร่ืองราวตามรอยวิถีเสนทางเจาพอพระยาแล เนนการนําเสนอในเชิง ประจักษ

และสามารถสัมผัสไดในเชิงจิตใจ 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหเปนแหลงปลูกไมดอก ไมประดับสําคัญของประเทศ 

แนวทาง 

 4.5.1 ศึกษาศักยภาพดานการผลิตไมดอกไมประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศในแตละพื้นที่ 
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4.5.2 สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับเปนอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูตลาดไมดอกไมประดับ 

ระดับประเทศ 

 4.5.3 สงเสริมการสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ เพื่อสนับสนุนการนํามาเสริมสรางภูมิทัศนที่สวยงาม

ใหกับจังหวัดและแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อสงออกจําหนายทั่วประเทศ 

 4.5.4 สงเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิใหเปน “เมืองมนตเสนหดอกไม” ของประเทศ 

มาตรการที่ 4.6 สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทาง 

 4.6.1 วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบดานการ

ทองเที่ยวใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรดาน

การทองเที่ยวในพื้นที่ 

 4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดานการบริหารจัดการและการบริการทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ทองเที่ยว อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 4.6.3 สงเสริมความรวมมือและการสรางครือขายในการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถ

สูงข้ึน 

 4.6.4 สงเสริมการจัดการความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ทองเที่ยวและนักทองเที่ยว 

 4.6.5 จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ดานการทองเที่ยวของจังหวัด           

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 5   การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากข้ึน 

  2. ทองถ่ินมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน 

  3. ชุมชนใหความตระหนักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 5.1 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนสรางพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 

 5.1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในทองถ่ินและชุมชน 

 5.1.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาชุมชน “โรงไฟฟาชีวมวล” มาใชในชุมชนที่มีความ พรอมเพื่อ

การพึ่งพาตนเองดานพลังงานและการสรางมูลคาเพิ่มดานพลังงานในเชิงพาณิชย 

 5.1.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ไปใชประโยชนในดานการเกษตร เชน การ

ใชพลังงานไฟฟาในการสนบัสนุนการทํางานของระบบการใหน้ําพืชแบบน้ําหยด เปนตน 
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              5.1.4 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดานการจัดการพลังงาน และรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรดาน

พลังงานมาสนับสนุนการกาวสูการเปนแหลงพลังงานทดแทนที่ใหญที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร 

แนวทาง 

 5.2.1 วางแผนและกําหนดพื้นที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยางชัดเจน 

 5.2.2 สรางระบบเชื่อมโยงการนําผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดานเกษตรไปสูภาคการผลิตดาน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

 5.2.3 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชพลังงานทดแทน เพื่อใหสามารถวางแผนการพัฒนา การผลิต

พืชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

 5.2.4 สงเสริมและใหความรูกับชุมชนเก่ียวกับการนําผลผลิตจากพืชมาใชเปนพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุน

คาใชจายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 

 5.3.1 สงเสริมการรวมลงทุนระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชน แหลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน เชน การผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน 

 5.3.2 สรางความรูและความเขาใจแกชุมชนเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของในการดําเนินการผลิตไฟฟาของ

ชุมชน เชน กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และ

กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล เปนตน 

มาตรการที่ 5.4 สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา 

แนวทาง 

 5.4.1 รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของพลังงานในการพัฒนาทองถ่ิน และ

การใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ยุทธศาสตร 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู

ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. มีมูลคาการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเปนศูนยกลางทางการตลาดและโลจิสติกในภูมิภาค 

แนวทาง 

   6.1.1 กําหนดใหอําเภอจัตุรัสเปนเขตการพัฒนาพิเศษ 

               6.1.2 สงเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสใหเปนศูนยรวบรวมและพักสินคาโลจิสติกส จากประเทศไทย

และจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

 6.1.3 สนับสนุนการสรางตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศ

ในประชาคมอาเซียน 
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 6.1.4 เรงรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีความสามารถสูงในการเขามาบริหารจัดการ 

 6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการดานโลจิสติกสและการคาในเขตการพัฒนาพิเศษใหมีประสิทธิภาพสูง 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเชื่อมตอกับสวนกลาง 

แนวทาง 

 6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนใหเชื่อมโยงการคมนาคมสวนกลางเพื่อการขนถาย สินคาเกษตร

สูตลาดกระจายสินคาสวนกลาง 

ยุทธศาสตร 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. มีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน 

  2. ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 

  3. ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

แนวทาง 

 7.1.1 กําหนดขอบเขตพื้นที่ปาอนุรักษที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษและฟนฟู 

 7.1.2 สงเสริมใหยุวชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุมเปน 

“ยุวชนรุนใหมรักและหวงแหนปา” 

 7.1.3 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และการดูแลทรัพยากรปาไมอยางมีคุณภาพ 

ดวยความสมดุลและยั่งยืน 

 7.1.4 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปาไมอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนตระหนักในความสําคัญของปาไมกับผลกระทบ

จากการทําลายปาอยางตอเนื่อง 

 7.1.6 สนับสนุนการปลูกปาในชุมชนอยางตอเนื่อง 

มาตรการที่ 7.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมีแหลงนํ้าขนาดใหญและ

แหลงนํ้าชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใชนํ้าในภาคการเกษตร 

แนวทาง                 

                7.2.1 เสริมสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะ

เกิดข้ึนจากการสรางแหลงน้ําขนาดใหญในพื้นที่ 

 7.2.2 สรางความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะทอนความตองการที่เปนเอกภาพของ

ชาวชัยภูมิในความจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญของจังหวัด 

 7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใชเปนงบประมาณสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญและแหลงน้ําของ

ชุมชนทั้งจากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 

 7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอางเก็บน้ํา” เพื่อใหแตละพื้นที่มีแหลงน้ําสํารอง เพื่อรองรับในชวง

ฤดูที่มีปริมาณน้ํามากและไวใชในชวงขาดแคลนน้ํา 

 7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหลงน้ําขนาดใหญและเสนทางเขาถึงใหสวยงาม มีจุดเดนมีจุดแวะพักผอน

ระหวางทาง เพื่อเอ้ือตอการเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนแหงใหมของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการที่ 7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจของทองถิ่น 

แนวทาง 

 7.3.1 สงเสริมการนํานวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใชในการ กําจัดขยะ

ชุมชนและกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 7.3.2 เรงรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 

 7.3.3 เสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ สิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 

 7.3.4 สรางความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเร่ืองของภัยแลงและน้ําทวม 

ยุทธศาสตร 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถสูงในการใหบริการ 

  3. ภาคประชาชนมีสวนรวมสูงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

ไดตามเกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทาง 

 8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการใหเอ้ือตอระบบการบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

            8.1.3 ปรับปรุงระบบการใหบริการในลักษณะการลดข้ันตอนการทํางาน และการพัฒนาใหมี ลักษณะการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององคกร 

 8.1.5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารและการใหบริการ 

 8.1.6 พัฒนาดัชนีตัวชี้วัดการใหบริการ (KPI) ในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

 8.1.7 สงเสริมใหมีกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารทองถ่ิน 

มาตรการที่ 8.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทาง 

 8.2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสื่อสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่อยาง

ถูกตองและรวดเร็ว 

 8.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการเผยแพรขาวสารใหกับ

ประชาชน 

 8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกรในรูปแบบตางๆ 

มาตรการที่ 8.3 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเน่ือง 
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แนวทาง 

 8.3.1 วิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะดานใหสอดคลองและเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่ รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน              

โดยพัฒนาความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง 

 8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีขีดความสามารถดานภาษารองรับการกาวสูประชาคม อาเซียน 

มาตรการที่ 8.4 สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทาง 

 8.4.1 สงเสริมการสรางทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตอองคกรใหกับบุคลากรในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 8.4.2 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลบานตาล 

วิสัยทัศนการพัฒนา        “ อบต.นาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

1.สงเสริม เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย เพ่ือลดการใชสารเคมีในผลิตผลทางการเกษตร 

2.สงเสริม และพัฒนา สินคาของภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูสินคา OTOP 

  3.สงสริมและสนับสนุนการกระจายรายไดและสรางงาน สรางคน สรางอาชีพ การลงทุนภาค

เกษตรกรรม การพาณิชย การเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาธุรกิจอยางครบวงจร เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง  และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

  4.สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูศิลป วัฒนธรรมทองถ่ิน ใหคงอยูสืบไป 

  5.สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาคนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  6.การยกระดับคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ํา และการบริการสาธารณะ  

  7.การสงเสริมพัฒนาทองถ่ินใหมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีการสาธารณะสุขท่ีดี  มี

ระเบียบวินัย และปราศจากโรคติดตอ รวมท้ังการพัฒนาความเขมแข็งของประชาชนในทองถ่ิน ตั้งแตระดับ

ครอบครัว ถึงระดับชุมชน แบบมีสวนรวม และยั่งยืน 

  8.การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี ใหแกองคกร และชุมชน ใหความรูเพ่ือชวย

เก้ือหนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  9.ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  และแหลงศึกษาระบบนิเวศนวิทยา แกเยาวชน และ 

ประชาชนท่ัวไป 

           10.สงเสริม สนับสนนุใหความรูในอุตสาหกรรมเหมืองแรโปรแตชในประเทศทําใหเกิดปญหา

ตางๆ ตามมา 

 

 

 



สวนท่ี 4 

การติดตามประเมินผล 
 

 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล เปนการ

ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล โดย

คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล เปนผูดําเนินการติดตาม

และประเมินผล แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ 3 บท ไดแก  

บทท่ี 1 กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบ

แนวคิด และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

บานตาล เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เปนเครื่องมือสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชเปนตัวกําหนดทิศทาง

ในการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตร นโยบายของผูบริหารท่ีแถลงไวตอสภาฯ และอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กฎหมาย กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตําบลบานตาลท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลบานตาลในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงคาดวาจะไดรับ

ประโยชนดังนี้  

1. ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

2. ใชผลจากการประเมินเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานตาล 

3. ไดรับทราบขอมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผูใชบริการ เพ่ือนําเสนอ

ฝาย บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แกไข หรือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสมกับความ

ตองการ ของประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป  

4. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน สรางความเขาใจใหกับ

ผูเก่ียวของในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบลบานตาล) ภาคประชาชน อันจะนําไปสู

การพัฒนา ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการ

ดําเนินงานได อีกท้ังยังเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี(Good Governance)  

บทท่ี 2 กลาวถึงเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปดวย  

1. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

2. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

3. จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

4. นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  
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5. คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

5.2 ระเบียบ วิธีในกํารและเครื่องมือท่ีใชในกํารติดตํามและประเมินผล  

บทท่ี 3 กลาวถึงวิธีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

บานตาล เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล ในภาพรวมใน

ประเด็นแตละ ยุทธศาสตร ตามแผนการด าเนินงาน โดยใชแบบประเมิน ดังนี้  

แบบท่ี 1 : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดย จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช แผน

ยุทธศาสตรแลว  

แบบท่ี 2 : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนยุทธศาสตร โดยมีกําหนดระยะเวลา ในการติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงาน  

แบบท่ี 3/1 : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครัง้ 

หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ  
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สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 

2560 

                    1.1 สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

                    จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Electronit Local Administrative Accounting System (e – 

LASS) สรปุ การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล ดังนี้ 

ปงบประมาณ 2557 

ตั้งงบประมาณรายรับไว          20,000,000      บาท 

ประมาณการรายจายไว            20,000,000      บาท 

รายรับจริง                            20,275,272.23     บาท 

รายจายจริง                           16,129,088.16     บาท 

ปงบประมาณ 2558 

ตั้งงบประมาณรายรับไว            20,500,000     บาท 

ประมาณการรายจายไว              20,500,000     บาท 

รายรับจริง                            22,881 ,812.30     บาท 

รายจายจริง                           19,938,549.17      บาท 

ปงบประมาณ 2559 

ตั้งงบประมาณรายรับไว           22,000,000       บาท 

ประมาณการรายจายไว             22,000,000       บาท 

รายรับจริง                           21,870 ,147.37       บาท 

รายจายจริง                          18,718 ,187.73       บาท 

ปงบประมาณป 2560 

ตั้งงบประมาณรายรับไว           35,000,000      บาท 

ตั้งงบประมาณรายจายไว          35,000,000      บาท 
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฎิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.2.1 เชิงปริมาณ 

นายสุนทร อุเทนสุต นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ไดนําเสนอผลการปฎิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ 2564 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4 ครั่งท่ี 1 

ประจําป 2564 วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศสาตร 

 

 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฎอยูในแผน 

 

โครงการ 

ท่ีไดปฎิบัติ 

1.ยุทธศสาตรการพัฒนาเกษรคฃตอินทรีย 3 - 

2.ยุทธศาสตรพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 1 1 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคง 5 4 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 5 5 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนากอสรางโครงการฟนฟูพ้ืนฐาน แหลงนํ้า 

   และบริการสาธารณะ 

28 21 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสรางคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 37 27 

7.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบึงอําพันธใหเปนแหลงเรียนรู แหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศวิทยา 

3 2 

8.ยุทธศาสตรสงเสริมสนับสนุนอุตสหกรรมเหมืองแรโปรเตช 2 - 

รวม 84 60 
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สรุป  จํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป 2558 กําหนดไว  84   โครงการ ปฎิบัติไดจริง 

60 โครงการ คิดเปนรอยละ 71.42 

          1.2.2 เชิงคุณภาพ 

     นายสุนทร อุเทนสุต นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ไดนําเสนอผลการปฎิบัติงานประจําป

งบประมาณ 2564 ตอสภาองคการบริการสวนตําบลบานตาล ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญท่ี4 ครั่งท่ี1 

ประจาํป 2564 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

             ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 

             1.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน      โครงการ แตปฎิบัตืได     โครงการ 

นําไปสูการปฎิบัติไดนอย 

             การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 

   1.โดยภาพรวมแผนการพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถนําไปใชปฎิบัติได

จริงคอนขางสูงแตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน  84  โครงการ แตปฎิบัติได 

60  โครงการ  ถือวาการนําไปสูการปฎิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผูท่ีมีสวนเก่ียวของอันไดแก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง

ดานงบประมาณ กลาวคือไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวาสถนะทางการคลังของ อบต. 

 2.จากการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานท่ี 1 ดาน

การบริหารจัดการ ขอ 2.3 กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2558 – 2560) เฉพาะป 2558 มาดําเนินการในงบประมาณ 2558 ไมนอยกวารอยละ 70 จึงไดคะแนน

เต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นไดวา อบต. บานตาล นําแผนป 2558 ไปปฎิบัติได  60  โครงการจากท่ีตั้ง

ไวในแผน 84  โครงการ คิดเปนรอยละ    71.42     จึงจะไดคะแนนจากกรมสงเสริมฯ จํานวน 5 คะแนน ดัง

นั่น คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับกรปฎิบัติไดตามแผนไว

เชนนี้ หรือเพ่ิมรอยละการปฎิบัติไดมากข่ึนก็จะเปนการดี 

              ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

              1.ในปตอไปการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีขอคําถามปลายเปดเพ่ิมข้ึนมา 
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2. โครงการไดโครงสรางพ้ืนฐานถาเปนปไดควรดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ 

เพ่ือประโยชนหลายประการ เชน หลีกเลี่ยงการกอสรางในฤดูฝน 

3.ควรรณรงคเสริมสรางและใหความรูควมเขาใจแกราฎรในกระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน 

นายก อบต. บานตาล ช้ีแจงตอ อบต.บานตาล เพ่ิมเติม 2 ประเด็น  ดังนี ้

1.จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีวา ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไว

ในแผนพัฒนา จํานวน   โครงการ แตปฎิบัตได   โครงการ ถือวานําไปสูการปฎิบัติไดนอยนั่น ขาพเจาขอชี้แจง

วา เนื่องจากงบประมาณของ อบต. บานตาล มีจํานวนจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจอํานาจหนาท่ี แตผูบริหารก็

ไมไดละเลยยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ขาพเจาไดดําเนินการของบประมาณมาดําเนินการโครงการ

ดานเศรษฐกิจหลายโครงการ เชน โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา   โครงการสงเสริมอาชีพโดยการฝกทํา

เครื่องจักรสาน   โครงการสงเสริมอาชีพโดยการฝกทําการเพาะเห็ด           โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณ

จากกระทรวงพฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  เพียงแตโครงการเหลานี้ไมปรากฏในแผนเทานั่น จึงทํา

ใหผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจํานวนการปฎิบัติท่ีนอยท้ังท่ีในความจริงมีการดําเนินการดานเศรษฐกิจหลาย

โครงการ 

2.จากความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีวาโครงการดานโครงสราง

พ้ืนฐานถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสท่ี 2คณะผูบริหารไดเรงดําเนินโครงการเม่ือไดรับการจัดสรร

งบประมาณมาโดยตลอด แตท่ีทําใหโครงการไดดําเนินการลาชาเนื่องจากท่ีผานมาทางรัฐบาลไดจัดสรรรายได

และเงินอุดหนุนแกทาง อบต. เปนงวดๆ แตละงวดก็ไมมากพอท่ีจะดําเนินโครงการพ้ืนฐานไดในชวง 2 ไตรมาส

แรก สวนใหญเงินจะเพียงพอในไตรมาส 3-4 ซ่ึงเปยขอขอจํากัดท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในการบริหารงบปนะมาณ จึง

เรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมไดทราบ 
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    2.ผลทีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

              2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

 

 

2.2ผลกระทบ 

         ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาลไดรับการบริหารสาธารณะท่ีมีประสิธิภาพตาม

สมควรแตสถานะการเงินและการคลังของ อบต.บานตาล 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศสาตร 

    จํานวนโครงการ 

  ท่ีปรากฎอยูในแผน 

โครงการ 

ท่ีไดปฎิบัติ 

1.ยุทธศสาตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 3 - 

2.ยุทธศาสตรพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 1 1 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคง 5 4 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 5 5 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนากอสรางโครงการฟนฟูพ้ืนฐาน แหลงนํ้า 

   และบริการสาธารณะ 

28 21 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาเสรมิสรางคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 37 27 

7.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบึงอําพันธใหเปนแหลงเรียนรู แหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศวิทยา 

3 2 

8.ยุทธศาสตรสงเสริมสนับสนุนอุตสหกรรมเหมืองแรโปรเตช 2 - 

รวม 84 60 
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3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 

1.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน   โครงการ แตปฎิบัติได  โครงการ 

ถือวานําการไปสูการปฎิบัติไดนอย 

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 

             1.โดยภาพรวมแผนยพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฎิบัติ

ไดจริงคอนขางสูงแตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน  โครงการ แตปฎิบัติได   

โครงการ ถือวานําไปสูการปฎิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยการมอบหมายผูท่ีมีสวนเก่ียวของอันไดแก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพ้ืนฐานของ

ขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวาสถานะทางการคลังของ 

อบต. 

            2.จากแบบประเมินแผนมาตรฐานการปฎบัติราชการและนิเทศองคการบริหารสวนทองถ่ิน ดานท่ี 

1 ดานบริหารจัดการ ขอ 2.3 กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําโครงการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2558-2560) เฉพาะป 2558 มาดําเนินการในงบประมาณ 2558 ไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะไดคะแนนเต็ม 

5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นไดวา อบต. บานตาล นําแผนป 2558 ไปปฎิบัติได 115  โครงการจากท่ีตั้งไว

ในแผน 152  โครงการ คิดเปนรอยละ 75.65 ซ่ึงจะไดคะแนนประเมินจากกรม 
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