แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559 – 2561
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อยูดีมีสุขกันถวนหนา ชาวประชารวมพัฒนา
ตําบลหวยบงกาวหนา ภายใตแนวปฏิบัติของ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 0-4412-1110 , 0-4412-1111

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

……………………………….

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2558
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 17 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561) เปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป และเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยบงตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง

(นายพชรพล วรพล)

คํานํา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2559 – 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จัดทําขึ้น
โดยการทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ บทบาท ภารกิจ หน าที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2559 – 2561) มีดังนี้
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สวนที่ 1
บทนํา
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ซึ่งภายใต ยุทธศาสตรการ
พัฒนาในแตละยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวา หนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาแตละแนวทาง จะมี
โครงสรางกิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนใน
ที่สุด
แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยในการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมนั้น จําเปนตองนําโครงการ/กิจกรรมมาจาก
แผนพัฒนาสามป ซึ่งจะเปนการทําใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบ และถือวาผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหน าครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขาององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการจัดทําแผนที่ถอดออกมาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อกําหนดกลยุทธการพัฒนา เปาประสงคและโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนา ตามพันธกิจ ที่ตอบวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวและเพื่อตอบสนองตอความตองการและ
แกปญหาใหกับประชาชนในมิติของพื้นที่
การจัดทําแผนพัฒนาสามปขาององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขั้นตอนในการจัดทําดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับคณะผูบริหารทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นพรอมสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน ปละภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความรวมมือขาองทุกภาคสวน
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น และรับทราบปญหา ความตองการของ
ประชาชน
หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บูรณาการทุกภาค
สวน เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบานหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนในชุมชนเพื่อใหไดมา ซึ่งขอมูล
ปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน ชุมชน ตําบลแลว
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซ้ําซอนก็ไดและใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นนําแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน ที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชนในทองถิ่นไดใหสํานัก/กอง/สวนที่มีหน าที่ในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนา
หมูบาน โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน หมูบานและนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบานมาเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 สํานัก/กอง/สวนที่มีหนาที่ที่จัดทําแผนทําหนาที่รวบรวมขอมูลที่ไดพรอมขอมูลจากสํานัก/กอง/
สวนอื่นๆ และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณาสงใหคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นยกรางแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดและนําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนานาสามปขององคกรปกครองสาวนทองถิ่นและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดให คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอเพื่อประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบครอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปน
อุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง

2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้ง
ตําบลหวยบงเปนหนึ่งใน 19 ตําบลของอําเภอเมืองชัยภูมิ หางจากที่วาการอําเภอเมืองไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ 50.48 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลอื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขต ติดตอกับตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ และ
ตําบลหวยไร อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลกุดตุม อําเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองชัยภูมิ
และตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลโพนทอง และตําบลกุดตุม
อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2.1.2 เขตการปกครอง
ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยแยกออกจากตําบลโพนทองและตําบลลาดใหญ เพื่อความสะดวกใน
การปกครองโดยแบงเขตการปกครองทองที่ ออกเปน 14 หมูบาน ดังนี้
1. บานหวยหวา
หมูที่ 1
จ.ส.อ.พิริยะ ธรรมวงศ
กํานัน
2. บานหวยบงเหนือ
หมูที่ 2
นายสุพรม
ประสานเชื้อ
ผูใหญบาน
3. บานหวยบงใต
หมูที่ 3
นายสุทธี
ออนนอม
ผูใหญบาน
4. บานมวงเงาะ
หมูที่ 4
นางกันยา
ดวงชัยภูมิ
ผูใหญบาน
5. บานหนองโมง
หมูที่ 5
นายอนุภาพ นารีรักษ
ผูใหญบาน
6. บานหินกอง
หมูที่ 6
นายอินตา
พวงจันทร
ผูใหญบาน
7. บานหนองหิน
หมูที่ 7
นายอุดม
ดํารงชาติ
ผูใหญบาน
8. บานหนองสระแบง หมูที่ 8
นายบุญมี
จันทึก
ผูใหญบาน
9. บานยางบง
หมูที่ 9
นายวินัย
จันทึก
ผูใหญบาน
10. บานนอย
หมูที่ 10
นายสมศิลป ทันทาหวา
ผูใหญบาน
11. บานหนองไมงาม หมูที่ 11
นายบุญใจ
อยูนอก
ผูใหญบาน
12. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
นายสมจิต
อุปมา
ผูใหญบาน
13. บานหนองชุมแสง หมูที่ 13
นายเปเร็จ
สากุล
ผูใหญบาน
14. บานหวยหวาใต
หมูที่ 14
นายอุบล
ดวงโกสุม
ผูใหญบาน
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2.1.3 ประชากร
ตําบลหวยบงมีประชากรทั้งสิ้น 8,036 คนแยกเปนชาย 3,977 คน หญิง 4,048 คน (ขอมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2558) มีความหนาแนน 160 คน/ตารางกิโลเมตร
ตาราง: แสดงจํานวนประชากรตําบลหวยบง
จํานวน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมูบาน
บานหวยหวา
บานหวยบงเหนือ
บานหวยบงใต
บานมวงเงาะ
บานหนองโมง
บานหินกอง
บานหนองหิน
บานหนองสระแบง
บานยางบง
บานนอย
บานหนองไมงาม
บานหวยหวาเหนือ
บานหนองชุมแสง
บานหวยหวาใต
รวม

ประชากร (คน)

รวม

ครัวเรือนทั้งหมด

ชาย

หญิง

ประชากรทั้งหมด

181
160
190
290
195
278
196
231
139
196
80
238
98
236

206
240
340
380
284
385
331
286
219
305
136
366
162
337

217
233
343
388
328
427
326
272
230
304
130
352
180
329

423
473
683
768
612
812
657
558
449
609
266
718
342
666

2,708

3,977

4,048

8,036

(แหลงที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
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2.1.4 รายได ของประชากรในตําบลหวยบง เฉลี่ยตอคนตอป พ.ศ. 2558
ลําดับของตําบล

ชื่อหมูบาน

1
หมูที่ 1 บานหวยหวา
2
หมูที่ 2 บานหวยบงเหนือ
3
หมูที่ 3 บานหวยบงใต
4
หมูที่ 4 บานมวงเงาะ
5
หมูที่ 5 บานหนองโมง
6
หมูที่ 6 บานหินกอง
7
หมูที่ 7 บานหนองหิน
8
หมูที่ 8 บานหนองสระแบง
9
หมูที่ 9 บานยางบง
10
หมูที่ 10 บานนอย
11
หมูที่ 11 บานหนองไมงาม
12
หมูที่ 12 บานหวยหวาเหนือ
13
หมูที่ 13 บานหนองชุมแสง
14
หมูที่ 14 บานหวยหวาใต
เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพื้นที่

ดังนี้

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป
(บาท)
48,287
66,706
42,261
85,354
55,197
47,953
72,355
51,365
41,649
40,222
59,731
45,768
45,608
47,125
44,929.76

(ที่มา : ขอมูลจากการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล) ป พ.ศ.2558
2.1.5 การศึกษา
แบงออกเปนดังนี้
(1) โรงเรียนประถมศึกษามี 5 แหง ดังนี้
- โรงเรียนบานหวยหวา ตั้งอยูบานหวยหวา หมูที่ 1
- โรงเรียนบานหวยบงเหนือ ตั้งอยูบานหนองหิน หมูที่ 7
- โรงเรียนบานหวยบงใต
ตั้งอยูบานหนองชุมแสง
- โรงเรียนบานมวงเงาะ
ตั้งอยูบานมวงเงาะ
หมูที่ 4
- โรงเรียนบานหินกอง ตั้งอยูบานหินกอง หมูที่ 6

หมูที่ 13
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(2)โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนขยายโอกาส มี 2 แหง ดังนี้
- โรงเรียนบานหวยหวา ตั้งอยูบานหวยหวา หมูที่ 1
- โรงเรียนบานหวยบงเหนือ ตั้งอยูบานหนองหิน หมูที่ 7
(3)การบริการทางดานการศึกษานับวาเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียนภายในตําบล นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนบางสวนศึกษาตอโรงเรียนในตําบลซึ่งเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน และเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บางสวนก็ไปศึกษาตอในตัวจังหวัด
เนื่องจากการคมนาคมสะดวก
(4)ในสวนของเด็กกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอม และเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองทาง
โรงเรียนก็จะเปดสอนเด็กกอนวัยเรียนทุกโรงเรียน และนอกจากนี้ในตําบลยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งไดรับถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา ตั้งอยูบานหวยหวา หมูที่ 1
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน ตั้งอยูบานหวยบงเหนือ หมูที่ 8
2.1.6 สถานที่ราชการและศาสนสถาน มีดังนี้
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
1 แหง (ตั้งอยูที่ ม.8)
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
1 แหง (ตั้งอยูที่ ม.8)
- ที่พักตํารวจสายตรวจ
1 แหง (ตั้งอยูที่ ม.8)
- ที่ทําการตํารวจผูรับใชชุมชน
1 แหง (ตั้งอยูที่ ม.12)
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
1 แหง (ตั้งอยูที่ ม.8)
- วัด
8 แหง
- สํานักสงฆ
1 แหง
- โบสถคริสตจักร
1 แหง
2.1.7 รานคา/โรงงาน/สถานที่ประกอบอาชีพของเอกชน 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 สถานที่บริการสาธารณะตางๆ เชน
- ที่อานหนังสือพิมพประจําตําบล
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 จํานวนแหลงน้ําทั้งหมด 9 แหง
1.หนองทับควาย พื้นที่ 15 ไร ลึก 3 เมตร บานหวยหวา หมูที่ 1
2.หนองสระแบงนอย พื้นที่ 50 ไร ลึก 3 เมตร บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2
3.หนองชุมแสง พื้นที่ 70 ไร ลึก 3 เมตร บานหวยบงใต หมูที่ 3
4.กิ่วคอมา พื้นที่ 40 ไร ลึก 6 เมตร บามวงเงาะ หมูที่ 4
5.หนองโมง พื้นที่ 20 ไร ลึก 3 เมตร บานหนองโมง หมูที่ 5
6.โปงวังแว พื้นที่ 100 ไร ลึก 3 เมตร บานหินกอง หมูที่ 6
7.หนองโสกขี้เหล็ก พื้นที่ 70 ไร ลึก 3 เมตร บานหนองสระแบง หมูที่ 8
8.หนองกุดโดน พื้นที่ 50 ไร ลึก 5 เมตร บานยางบง หมูที่ 9
9.หนองปาชา พื้นที่ 40 ไร ลึก 3 เมตร บานหวยหวา หมูที่ 10
10.หนองไมงาม พื้นที่ 15 ไร หมู 11 บานหนองไมงาม
11.หนองหัวแรด พื้นที่ 18 ไร หมูที่ 3 บานหวยบงใต
12.หนองดอนหัน พื้นที่ 80 ไร
หมูที่ 11 บานหนองไมงาม
13.หนองขี้เหล็ก พื้น 14 ไร หมูที่ 14 บานหวยหวาใต
14.หนองวัดปาหนองโมง พื้นที่ 5 ไร บานหนองโมง
15.หนองหิน พื้นที่ 8 ไร หมูที่ 7 บานหนองหิน
16.หนองปูตา พื้นที่ 5 ไร หมูที่ 5 บานหวยบงเหนือ
17.หนองสามหมื่น พื้นที่ 3 ไร หมูที่ 4 บานมวงเงาะ
18.หนองไขนกเปด พื้นที่ 10 ไร หมูที่ 4 บานมวงเงาะ
19.หนองพิมาน พื้นที่ 5 ไร หมูที่ 5 บานหนองโมง
20.หนองสระแบงใหญ พื้นที่ 20 ไร หมูที่ 8 บานหนองสระแบง
2.1.11 จํานวนหอถังประปา มี 12 แหง
1.บานนอย หมูที่ 10 สรางโดย กรมทรัพยากร จํานวน 1 แหง
และสรางโดยกรมทรัพยากรธรณี (ลูกบอล)
จํานวน 1 แหง
2.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 สรางโดย รพช. จํานวน 1 แหง
3.บานหวยบงใต หมูที่ 3 สรางโดย กรมทรัพยากร,รพช.,อบต.หวยบงหนวยละ
จํานวน 1 แหง รวม 3
แหง
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4.บานมวงเงาะ หมูที่ 4 สรางโดย กรมทรัพยากร จํานวน 1 แหง และสรางโดย
กรมทรัพยากรธรณี
จํานวน 1 แหง
5.บานหนองโมง หมูที่ 5 สรางโดย รพช. จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรน้ํา
(ลูกบอล) จํานวน 1 แหง
6.บานหินกอง หมูที่ 6 สรางโดย กรมทรัพยากร จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรธรณี
(ลูกบอล) จํานวน 1
แหง
7.บานหนองสระแบง หมูที่ 8 สรางโดย กรมอนามัย จํานวน 1 แหงกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน
1 แหง
8.บานยางบง หมูที่ 9 สรางโดย กรมโยธาธิการ จํานวน
1 แหง
9.บานหนองไมงาม หมูที่ 11 สรางโดย กรมโยธาธิการ จํานวน
1 แหง
10.บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 สรางโดย อบต.หวยบง จํานวน 1 แหง
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ประกอบดวยองคกร ดังนี้
- ฝายนิติบัญญัติหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชน
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
งานบริหารทั่วไป , 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. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
5. สวนสวัสดิการสังคม ประกอบดวย
งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ งานสงเสริมสุขภาพ งานฝกอบรมอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพ
กลุม งานสงเสริมทุกกลุมอาชีพ
ตารางแสดงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
จํานวนพนักงานสวนตําบล/ระดับ
กอง/ฝาย
1. สํานักปลัด
2. สวนการคลัง
3. สวนโยธา
4. สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
5.สวนสวัสดิการ
รวม

- 1
- - - -

-

3 3 - 1
2 1 1 - - 1 - - 1 -

8
4
1
1

2
-

จํานวน
พนักงาน
จาง
3
2
1
-

- - - - 1

-

- 1 - 5 4 3 1

1
15

2

6

1 2 3 4 5 6 7 8
-

รวม

จํานวน
ลูกจางประจํา

หมาย
รวม เหตุ
11
6
4
1
1
23
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ตารางแสดงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ตั้งแตป 2552 - 2558
หมวด/ประเภท

1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. ภาษีจัดสรร
รวม

ป 2552

190,895.57
281,966.46

ป 2553

189224.57
279987.00

ป 2554

207,585.01
299,825.14

202,323.03
310,650.77

ป 2556

189,249.40
314,935

ป 2557

184,024.46
311,921

236,176.06
321,511.00

224515.72
406854.50

207,541.80
402,061

279,763.88
514,518.50

418,114.26
529,516.50

415,948.41
522,087.50

230,250.00
11,993,859.83
9,504,310.18

189333.88
10549554.00
12711166.98
24550638.65

119,810
7,899,291
12,366,061.78
21,502,175.73

155,513
9,696,803
12,465,452.14
23,625,024.32

405,955
9,850,691
17,861,965.95
29,570,427.11

335,100
10,832,923
15,528,804.53
28,130,808.90

ป 2556

ป 2557

22,758,696.10

ตารางแสดงรายจายขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ตั้งแตป 2552 – 2558

หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง
- เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

ป 2555

ป 2552

ป 2553

1,478,548.00
2,592,100.00
1,202,880.00
13,267,992.00
332,000.00
2,611,300.00
801,480.00
22,286,300.00

5,444,750.60
2,689,828.00
1,070,040.00
6,566,952.57
404,952.81
1,809,780.63
876,400.00
18,862,704.61

ป 2554

944,656
2,823,761
435,840
6,823,220.88
384,651.69
1,511,740
2,103,852.50

15,027,722.07

ป 2555
936,898.08
3,298,063
476,4230
7,341,634
504,353.02
1,571,166
266,957

14,395,501.1

891,116.46
3,982,750
541,680
7,139,641.71
535,189.33
1,483,000
5,644,210

20,217,587.50

743,011
7,232,435
630,660
5,758,270.17
553,527,99
2,269,000
2,305,570

19,492,474.16

ป 2558

ป 2558
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการวิเคราะหสภาพของสวนตําบล
จากการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) ของตําบลหวยบง สรุปไดดังนี้
1. มีพื้นที่เหมาะสมในการทําการเกษตร (ขาว มัน ออย )
2. มีพื้นที่ที่จะพัฒนาเปนแหลงกักเก็บน้ํา (ที่สาธารณะ)
3. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม (งานศพปลอดเหลา)
4. มีการปลูกขาวปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย หวยบงใต)
5. มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

จากการวิเคราะหจุดออน (Weaknesses) ของตําบลหวยบง สรุปไดดังนี้
1. มีปริมาณน้ํามากในหนาฝน แตขาดแหลงกักเก็บน้ํา และไมมีทางน้ําไหลเขาสูแหลงกักเก็บน้ํา
2. สภาพพื้นที่แหงแลง
3. ขาดการบูรณาการการจัดการน้ํา
4. การใชสารเคมีในการเกษตร
5. ราคาผลผลิต ยังไมสามารถกําหนดเองได
6. การเรียนรูทันโลก/ทันเหตุการณ/ทันเทคโนโลยีใหมๆ ยังไมเพียงพอ
7. ประชาชนยังนิยมเผาหญาตามไรนา ในหนาแลง
วิเคราะหโอกาส ภัยคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งวิเคราะหจาก
1.เศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจมีภูมิคุมกันดานการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง (หลังวิกฤต ป 25540)
มีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
- มีมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีจากตางประเทศ เชน มาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย ซึ่งจะสงผลตอสินคาดานการเกษตร และอุตสาหกรรม
- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแรงงานยังขาดทักษะ
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจนํามาซึ่งแรงงานตางดาวในสวนที่เปนแรงงานผิด
กฎหมายมีคุณภาพชีวิตต่ํา กอใหเกิดโรคระบาด และปญหาอาชญากรรมตามมา
- ความนิยมเกษตรอินทรียที่ผูบริโภค ซื้อผลผลิตอินทรียมากขึ้น และสงผลตออุปสงคเปลี่ยนวิถีการเกษตรจาก
เกษตรเคมี สูเกษตรปลอดสาร ซึ่งชวยลดสารเคมี ตนทุน สรางมูลคาเพิ่มแกเกษตรกร และชวยใหเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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- ภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศ การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพลังงาน
ทางเลือก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงตอความหลากหลายทางชีวภาพการเกิดภัยพิบัติ และน้ําทวมฉับพลันบอยครั้ง สงผลใหปจจัยการผลิตของภาค
การเกษตรมีปริมาณ และคุณภาพลดลง
- ประเทศไทยยังพึ่งพลังงานจากตางประเทศในสัดสวนสูง ทําใหขาดความมั่นคงทางดานพลังงาน ดังนั้นการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย เชน พลังงานนิวเคลียรและพลังงานจากแสงอาทิตยยังเปนสิ่งจําเปน
- ประเทศไทยยังมีความมั่นคงดานอาหารแตยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความตองการพืช
พลังงาน
-ไดรับการอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
-ไดรับงบประมาณจากแหลงอื่นๆ เชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปนตน
1

1

2.เทคโนโลยี
-จังหวัดเนนการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการทํางาน
-หนวยงานภาครัฐ เอกชนใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน/หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในชุมชน
3.กฎหมาย
-ระเบียบกฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการทํางานของทองถิ่น หลายดานเชน เปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง,แสดงความเห็น(การทําประชาคมทองถิ่น) ในการออกกฎ/ขอบัญญัติของทองถิ่น
-รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น เชน การถายโอนภารกิจดานการเกษตร,การพาณิชย เปน
ตน
4.สังคม-ประเพณี วัฒนธรรม
-ประชากรไทยมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
-คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพแตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก และประชาชนยังมี
พฤติกรรมการดํารงชีวิต ที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย
-วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเขากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น
-สังคมไทยใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม และระบบธรรมาภิบาลมากขึ้นภาคเอกชนเริ่มดําเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
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-ประชาชนใหความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชนใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีวัน

ออกพรรษา
5.ตางประเทศ หรือ โลกาภิวัตน
-รัฐบาลเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูดวยอินเตอรเน็ตตําบล
-มีการแตงงานกับชาวตางชาติ ทําใหมีการเรียนรูภาษากับเจาของภาษาโดยตรงรวมทั้งได ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวตางชาติ เปนตน

3.2 สรุปการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
2. คาติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ําและแรงสูงพรอมอุปกรณภายในสถานที่ อบต.หวยบง
3. โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสที่ไดรับความเดือดรอน ฯลฯ
4. โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
5 อุดหนุนปกครองอําเภอเมืองชัยภูมิ
6. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
7. โครงการจางแรงงานสําหรับผูยากจนที่ขึ้นทะเบียนและนักเรียน/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
เทาที่ควร
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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. สรางความมั่นใจในการบริการประชาชนดวยระบบ
IT ที่ทันสมัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหระบบการบริหารไดมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ถูกตองรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติ บุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการ
บริหารและบริการประชาชน
4. เพื่อสรางความมั่นใจในการบริการประชาชนดวยระบบ
IT ที่ทันสมัย
กลยุทธ
ใหมีการสรางระบบการบริหารและการบริการสูความเปนเลิศและเปนธรรม
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม
2. แผนงานพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ คุณธรรม ขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกในการใหบริการ
4. แผนงานแกไขปญหาความยากจน
5. แผนงานพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
6. แผนงานเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
7.
แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. แผนงานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
9. แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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4.2 ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนใน
อนาคตจึงตองมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
เปาหมาย
1.มีถนนโครงขายเชื่อมระหวางชุมชนในเขตตําบลและตําบลขางเคียง เพื่อใชในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรไปมาเพื่อติดตอกันในดานอื่น ๆ
2. มีทางเดินเทาใหประชาชนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางเทา
3. มีระบบชลประทานอยางเพียงพอในการทางการเกษตร
4 มีระบบไฟฟาที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน และไฟฟาแสงสวางสาธารณะที่เพียงพอเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. มีระบบน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
แนวทางการพัฒนา
1.กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา ซอมแซม
2.การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3.การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
-บริโภค
4.ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการมีงานทํา และพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายไดในชุมชนกระตุนเศรษฐกิจรากฐาน
ในชุมชนใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ ไมมีหนี้สิน สงเสริมการตลาดชุมชน วิสาหกิจชุมชน สินคาพื้นเมือง
ประชาชนมีอาชีพเสริม ลดปญหาการวางงาน
เปาหมาย
1. ประชาชนมีความมั่นคง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน
2. ประชาชนนําเอาความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชในการพัฒนาฝมือ แรงงานและผลิตภัณฑใหได
มาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด
แนวทางการพัฒนา
1.สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน โดยวิธีสหกรณเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม สงเสริมความเขมเข็งในชุมชน ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ การมีสวนรวม การทําเวทีประชาคม การบรรเทาสาธารณภัย
การปองกันและแกปญหายาเสพติด รวมถึงการจัดสวัสดิการ และการใหความชวยเหลือเด็ก คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
เปาหมาย
เพิ่มเสริมทักษะคนในชุมชนทั้งดานรางกาย และจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการสังคม
ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได
แนวทางการพัฒนา
1.
การสงเสริม สนับสนุน การศึกษา วัฒนธรรม
2. ปองกัน และควบคุมโรคติดตอในชุมชน
3. การปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
4. การพัฒนาสงเสริมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
5. การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
6. ใหความชวยเหลือเด็ก คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
เพื่อบํารุงรักษาสภาพแวดลอม จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดความนาอยู และยั่งยืน สรางจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกัน ไมใหมีปญหาภายในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความเขาใจการมีสวนรวมของประชาชนใหกิจกรรมการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
หวยบง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนารายได จัดหา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช และสถานที่
ปฏิบัติงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อการบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ และไดรับความพึงพอใจเมื่อมาใช
บริการ ณ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลหวยบง
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เปาหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนา และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และให
บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตรการบริหาราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
2. พัฒนารายได และระบบการจัดเก็บภาษีในตําบล
3. การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร
4.3 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) รัฐบาล
ภายใตการนาของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 สรุปสาระสําคัญดังนี้
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครอง
ของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหน าที่สําคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุ
ภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
และพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหน าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการ ทรงงาน สามารถนาหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษ
และเกิดประโยชนในวงกวาง อันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขาม
ชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน
โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาท ตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทาง
ทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหายา
เสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทํา อันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะ
หนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ
เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
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สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหน าที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอม ในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ปองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณสามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศไดพรอมทั้งนําศักยภาพ
ของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการ
รักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลก
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบาย การตางประเทศเปนสวนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปด
โลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ําในสังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของ
ปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดาเนินการระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสู
ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ
การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความ
เขมงวด ในการระวังตรวจสอบ
3.3ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ
พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี
และเด็ก
3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ
สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบานสถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความ
รวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความ
เขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
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3.7 แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแก
ผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยง
ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย
มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษา ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสราง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มโอกาสแก ผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปน
นิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม
โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การ
แกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของ
ทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่
มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะ
ที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศ
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4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรมสากล และการ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนและ
ประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการ ดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ โดยไมมีความ
เหลื่อมลาของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกการ
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่นและใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเปน
ผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริม
การรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา โดยมีเครือขาย
หนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการรวมมือ
ระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันในระดับนานาชาติจนสราง
ชื่อเสียงแกประเทศชาติ
5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ ในวัยรุน และ
ปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เปนปญหาใหมของสังคม
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข โดยจัดใหมีบุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือ ทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะในการ
ปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไมสงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกวา 6 เดือน จนถึงกลางปนี้ มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก
แมคณะรักษาความสงบแหงชาติไดดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจจนเริ่มฟนตัวแลว
แตก็ยังไมอาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนที่จะตองแกไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสรางพื้นฐานเศรษฐกิจใหสามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่องและมั่นคงตั้งแตการจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไมเพียงพอตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ
ปญหาหนี้ภาครัฐ การใชพลังงานอยางฟุมเฟอยตลอดจนปญหาการใชน้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเปน
ประจําใน ฤดูแลง ในขณะที่มีน้ําทวมบอยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรค ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และ
ระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้
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6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้
และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจาย
อยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุน
การบริโภค
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัด
ทําไว โดยนา
หลักการสําคัญของการจัดทางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ที่ใหความสําคัญ ในการบูรณา
การงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชน
ในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการกอสราง
วงการอสังหาริมทรัพย และตลาดการเงิน
6.4 ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัย
การผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ํา
ผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร
6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการดานธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่
จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออกซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดน
ที่มีความสําคัญมากขึ้น
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และสรางสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่
เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุม
ได เชน กลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยว
ใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคา
เปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเที่ยว
6.7 ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่ และปญหาขาดแคลนน้ําในบาง
พื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวม
รุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป 2554 และหาวิธีที่จะแกปญหาน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผลสวน
ภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม
ทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะไมใชอยาง
ฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให
มีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด
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ดวยวิธีการที่เปดเผย โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
พลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงอัตราภาษีเงินไดไวใน
ระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอย
ที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชน แกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อ
ประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท และเปน
ภาระงบประมาณใน 5 ปขางหน า อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ให
ครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณใน
อนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม ดานคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทาง
ของประชาชนและเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําตอไดทันที ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทา
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาคสงเสริมการใชประโยชนทาอากาศ
ยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซอมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทาง
อากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใชทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทา
อากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา เปนตน และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและ
ชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศเริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงที่ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือ
ชายฝงทะเลอาวไทยและ อันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคา
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย
หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการ
ใหบริการและความปลอดภัยโครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
สาขาขนสงและการประกอบกิจการโลจิสติกสใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในภาคขนสงเพิ่มขึ้น
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพรอมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการ
พัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม คํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศสวนรวมคุมครองผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการประชาชนไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในสวนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการ
คลัง
6.15 ในดานเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสราง การผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขต เพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่
ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขาย
สินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
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6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรูความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปน
ตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
6.18สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหน าไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัล
โดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับ
การใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัล
รองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้
อยางจริงจัง
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใชบังคับอยางเต็มที่ ณ สิ้นป 2558 จะเกิดประโยชนแก
ประเทศไทยเปนอยางมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ใหพรอม การเรงดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่อง
ความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส ดานกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานชายแดน
และการเตรียมการดานทรัพยากรมนุษย จะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยรวมกับประชาชนอาเซียน
7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน
ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการ
สนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช
บังคับแลว เรงขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยใหความสําคัญ
ตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการ
ศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอานวยความสะดวก อื่น ๆ เพื่อ
ดึงดูดใหมีการตั้งสานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ
การคา การลงทุนของภูมิภาคไดในที่สุด
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายใน
ดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทย ใหสามารถแขงขันไดรวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู
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ความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทย
ไดเขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลวตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายใน
ตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมี
ทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผล การใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความ
เปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุม ที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการ
วางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเรง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจาพระยา-แมโขง
(ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลได
อยางเปนรูปธรรม
7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาทั้ง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
เพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอยสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้นทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศและขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศดวย
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณ
ประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยาง
ตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บาน
คลองลึก
และบานคลองใหญ
ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลใหความสําคัญ
ตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวารอยละ 1 ของ
รายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหน าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การให
บุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางได
เทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความตองการของ
ทองถิ่น 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 และสินคาอื่น ๆ ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวง
กวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่
จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง
ไดในอนาคตดวย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม
ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืนในปจจุบันมี
การบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ เชน
ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนําไปใชประโยชนทางพาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก ทั้งปญหา
ภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท ตาง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนดังนี้
9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของ
รัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและ สรางบรรทัดฐานในการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ปาตนน้ําและพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่
แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน และ
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ เชน โครงการปลูกปาเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ
โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน
9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
คํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้น จากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัยสนับสนุน
วิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
9.3 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกัน ไวเปนพื้นที่ปาสมบูรณก็ใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัดพื้นที่ใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดก็จะผอนผันใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการ
ทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ
มีอาชีพและรายไดอื่นอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ตอเนื่องเพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยที่ดินยังเปนของรัฐจะจัดทาฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผูถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพื่อทําหน าที่กําหนดนโยบายดานที่ดินในภาพรวม และปรับปรุง
กลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมในการ
จัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไกในการนาทรัพยากรที่ดินมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
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9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
การจัดทาแผนงานโครงการ ไมเกิดความซ้ําซอน มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
มาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไก
การคัดแยกขยะ เพื่อนากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะ ในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช
ที่ดินของรัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ
จะพัฒนา ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหน าที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามาหากินและ
การดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและเจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงใน
สังคมตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมา
แตอดีตและยังมิไดแกไข ใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชเปนกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานา
ประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามากมีการขออนุญาตซ้ําซอน ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน
บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชันสรางความไมเปน
ธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจาป
ของหนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน าที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาที่ไปตามลาดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และ
สะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และ
ระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหน าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสีย
โอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดาน
การทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
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10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการได
โดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหน าที่ฝายตาง ๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการ
ปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมี
โอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคย
เปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจางการรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนให
ความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ ไมใชตัวบุคคลหรืออําเภอใจของเจาหน าที่ผูปกครอง
ยอมเปนสาระสําคัญ แตหลักนิติธรรมจะเปนที่ยอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามีกฎหมาย หากกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลอง
กับความเปนจริงและความตองการของประชาชน เปนธรรม คุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งตองมีกระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงได
งายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเปนธรรมดวย มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยงและการโกรธแคนชิงชัง
ไมสิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้
11.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปน
ธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอ
ศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศโดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะ
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
11.2 เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหน าที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่จะเปดกวางขึ้น
และใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายแกเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.3 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
11.4 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัด การดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิด
ความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได
11.5 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชน ที่ไมไดรับความเปนธรรมโดยใหเขาถึง
ความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิด
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สิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว
11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปราม ผูมีอิทธิพลและ
เจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด
และอาชญากรรมขามชาติ
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
คานิยม 12 ประการ เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมี
ภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาวจึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธ
กิจ ดังนี้
วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับการคุมครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริม
พลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
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3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สราง
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม ของ ชุมชนรวมทั้งสราง
ภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เปนผูนําการผลิตสินคาและบริการบนฐาน
ปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคมคารบอนตาง ๆ
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
2. เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง และภาพลักษณการ
คอรรัปชั่นดีขึ้น
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวา
รอยละ 3 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอ GDP ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปา
ไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
3. ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10 กับกลุมที่
มีรายไดนอยรอยละ 10 สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม คดีความขัดแยงกับเจาหนาที่รัฐตอ
10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองตอ 10,000 ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณการทุจริตประพฤติมิชอบไมต่ํากวา 1.5 คะแนน
2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรู จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP
4) คุณภาพน้ําและอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
4.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2557 –2560)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เปาประสงค
1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมี
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3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. สินคาและบริการมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสําปะหลังและออย
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑไหมที่ไดมาตรฐาน
4. รอยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
5. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาเกษตร
กลยุทธและแนวทาง
1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
1.1.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัดไดอยางยั่งยืน
2.1.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ
จังหวัด เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแร
โปแตช
2.1.3 สงเสริมการสรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2.1.4 สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การขนสงสินคาอุตสาหกรรมและสินคาอื่น ๆ
อยางเปนระบบ
2.1.5 สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา (Cluster และ Supply Chain) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
2.1.6 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสรางความ
เปนบรรษัทภิบาลใหแกผูประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรุก
และอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน
2.1.7 สงเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคา
2.2 พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ
2.2.1 สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝกอาชีพอิสระใหกับ
คนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน
2.2.2 สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทางานภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการ
จางงาน
2.2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงานให
ไดรับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน สงเสริมการคุมครองแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากขึ้น
2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบคาจาง
2.2.5 สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต
2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ จัดระบบแรงงานตางดาวใหเหมาะสมกับความตองการ
ของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ
2.2.7 สงเสริมแรงงานใหเขาสูระบบประกันสังคม
2.3 พัฒนาและสงเสริมการทาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัดไปสูนโยบายระดับชาติ
2.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินคาและบริการ
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑไหมและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพ
3.1.1 เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการใหมีความคิดใน
เชิงสรางสรรค สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและบริการ
3.1.2 สงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยใชทรัพยากร
และภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับองคความรูสมัยใหม สงเสริมกิจกรรมการประกวดแขงขัน การประยุกตใชความคิดสรางสรรคใน
กลุมเยาวชนและผูประกอบการ
3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคา และพัฒนา
ชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ
3.1.4 เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น องคความรู เอกลักษณ วัฒนธรรมใน
การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มของสินคา มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได
3.2 พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด
3.2.1 พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการใหครอบคลุมสินคาและบริการ
เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันได ตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน( SMEs) ใหเกิดความเขมแข็ง และเขาถึงแหลง
เงินทุนได
3.2.2 สรางและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพื่อเพิ่มชองทางทางการคา และ
กระจายผลผลิตจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคใหมีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายการคากับประเทศเพื่อนบาน
3.2.3 จัดตั้งศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เสรีทางการคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค
1. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. สินคาและบริการดานการทองเที่ยวมีมูลคาเพิ่มขึ้น
3. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากสินคาและบริการการทองเที่ยว
3. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
กลยุทธและแนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อใหเปนจังหวัดทองเที่ยวชั้นนําของภาคอีสาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของผูพิการและผูสูงอายุ
1.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจรและทองเที่ยวไดตลอดปและทุกฤดูกาล
2. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
2.1ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
2.2สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยว
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2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินคาการทองเที่ยวที่สรางสรรคจากเอกลักษณและ
วัฒนธรรมทองถิ่นโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูล
การทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวยการความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
3.สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ใหเขามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืน
3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชนเขามามีสวนรวม
3.3 สนับสนุนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อให
เกิดความยั่งยืน
3.4 สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น
3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน
2. การใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. สัดสวนของพื้นที่ปาสมบูรณตอพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
2. สัดสวนพื้นที่ปาที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหคงสภาพสมบูรณ
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใชพลังงานทดแทน
กลยุทธและแนวทาง
1. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทุกภาคสวน ในการอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสม รวมทั้งแกปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และลดขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.3 ควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ตนน้ําและการใชสารเคมีการเกษตรในพื้นที่ตนน้ําอยางเขมงวด
1.4 พัฒนาและฟนฟูคุณภาพดิน การแกไขปญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะลางพังทลายของหนาดิน ดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
1.5 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถิ่นในการจัดการน้ํา และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําใน
แตละลุมน้ําอยางบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการ
จัดการน้ํา
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
2.1 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน
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ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถิ่นและชุมชน
เพื่อใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
2.2 สงเสริมใหชุมชน ทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสรางเครือขายดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความตระหนักและทัศนคติที่เปนมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองทองถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.4 สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวมในพื้นที่อนุรักษที่มี
ความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน
2.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการองคความรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผน
และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.6 การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย
การอนุรักษ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถิ่นและพืชพื้นบาน เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
2.7 สงเสริมเกษตรกร ชุมชน และทองถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่นในการใชพลังงานทดแทน
การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกราง เพื่อสรางรายได และลดรายจายดานพลังงาน
3. การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 การจัดทําแผนที่เพื่อบงชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับความสําคัญ
พื้นที่เสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางเฝาระวัง และแนวทางบรรเทาและปองกันผลกระทบ
3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให
ความสําคัญกับการบูรณาการและสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหมีมาตรฐานตาม
หลักสากล
3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่น ใหมีการเตรียมความพรอม จัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ และการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสม่ําเสมอ
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
3.6 การถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุกภาคสวนไดทราบ เพื่อสรางความตระหนัก
ใหแกประชาชนในการรวมกันดําเนินการแกไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนและชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
2. รอยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง
3. จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น
4. รอยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน
5. รอยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
กลยุทธและแนวทาง
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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1.1 เพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนาในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ประชาชน รวมทั้งรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยมครอบครัวอบอุน และการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรมนาความรู
1.2 สรางเครือขายชุมชน/ทองถิ่น และทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เฝาระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟนฟูเผยแพรสืบสานคุณคาของ
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่ดีงาม
1.3 สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวทีแสดงออก เผยแพร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับทองถิ่นอยางตอเนื่อง
1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาความรูทางวิชาการ
และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคม
1.5 เสริมสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับชุมชน สามารถวางและ
จัดทําผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
1.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบานสูสภาวัฒนธรรมตําบล
1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมหลัก 12
ประการ
1.8 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับประชาชนทุกกลุม
1.9 สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มชองทาง
ใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ
1.10 สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตรทางการกีฬามาใชอยาง
จริงจัง
1.11 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกาลังกายและเลนกีฬาเปนประจําเพื่อเสริมสรางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1.12 สงเสริมใหประชาชนไดรับการคุมครองการการประกันสังคมอยางทั่วถึง
2. การพัฒนาการศึกษา
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูมาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงาน
ทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในการสรางกระบวนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของประชาชน ในการสราง
กระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสานึกคานิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาสาหรับประชาชนใหเขาถึงบริการการศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดจนสราง
ปจจัยและสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย
2.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุงสูสากล
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพื่อการเรียนรูใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
2.4 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา และสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก
ผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูพิการ รวมทั้งพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ และชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
2.5 สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถายทอดความรู
ใหแกชางทองถิ่น ทักษะอาชีพสูชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน
2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
3. การพัฒนาการสาธารณสุข
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
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3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.3 พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย
3.4 สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ
3.5 สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานดาน
พฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.1 สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพื่อใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.2 สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาสังคมของชุมชน
4.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผานกลไก
การพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน
4.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และ
ทุนการเงิน ใหมีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
5.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออัน
ทันสมัยมาใชในการใหบริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
5.2 พัฒนาสมรรถนะขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมธรรมา ภิบาล และทัศนคติ
ที่เอื้อตอการบริการประชาชน
5.3 สรางจิตสานึกคานิยม จรรยาบรรณ ของขาราชการ ในการปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต ตลอดจนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางตอเนื่อง
5.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถของ
อําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล และอําเภอ ใหสามารถเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ไดตรงตามความตองการของประชาชน
5.5 สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู
ระบบที่เปนสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน การแกไขปญหา
ยาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน /ชุมชน โดยการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
6.2 เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด และผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน ดําเนินการปองกันมิใหกลุมเสี่ยงตกเปนเหยื่อ
ของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟนฟู ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและติดตามชวยเหลือใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได โดย
กระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคม
6.3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมใหมามีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดโดยใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล
6.4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐ ในการแกไขปญหาความขัดแยงและระงับ
ขอพิพาทเบื้องตนรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
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6.5 คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคเชิงรุก เสริมสรางความรู ความเขาใจและ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม
6.6 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาในดานตางๆของประชาชนโดยศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ
4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2559-2563
วิสัยทัศน
“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนแหลงผลิตอาหารพลังงานทดแทนสําคัญ และเปนสังคม
คุณภาพที่พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร
4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคหลัก
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานคุณคา
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
4. เกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น
5. การทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
8. มีระบบโลจิสติกสที่รองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสูประชาคมอาเซียน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู
10. มีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานคุณคา
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 1.1 มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
แนวทาง
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1.1.1.สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน” ที่เปนโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเทาระดับประเทศสําหรับรองรับ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหมีศักยภาพโดดเดนทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1.1.2.สงเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ใหมีขีดความสามารถสูงในทุกดาน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
โดดเดนและเปนเลิศเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาประสงค
1.1.3.ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน” ใหเปนโรงเรียนตนแบบ ความเปนเลิศไปสูเขตการศึกษาอื่น
ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ
1.1.4.สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน” ในการแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
1.1.5.จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงไดมีโอกาสศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาเอก และ
กลับมารวมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.2 สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ
มากขึ้นและสงเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน
แนวทาง
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดใหบุคลากรที่มีความโดดเดนใหมา
ปฏิบัติงานดานการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ
1.2.2.สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหสามารถพัฒนาตนเอง ดานการศึกษาจนถึงระดับปริญญา
เอก
1.2.3 เสริมสรางขีดความสามารถดานภาษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนใน
ป 2558
1.2.4 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปดโลกทัศนอาเซียนเพื่อนํามาถายทอดและชวยใหเยาวชนจังหวัด
ชัยภูมิไดตระหนัก และเตรียมพรอมการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป 2558
มาตรการที่ 1.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ
แนวทาง
1.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหสามารถรองรับการเรียนการสอนในทุกพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสูผูเรียนและผูปกครอง
อยางเปนระบบผานโครงการ Asean School On-line โดยจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อกาวสู
อาเซียนและมีโอกาสเขาถึงทุกชวงชั้นเรียน
1.3.2 สงเสริมการนาอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานและ
สถานศึกษา
1.3.3.จัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีขีดความสามารถแตกตางกัน
1.3.4.พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
1.3.5 ผลักดันใหเกิดความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพรอมทั้งดานเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรูทั้งในระบบ
หองเรียนและการเรียนรูตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวทาง
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.4.2.สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานําความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
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1.4.3.สรางเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแขงขันใหกับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุกระดับ
1.4.4 สงเสริมใหนักเรียนผลิตและสรางผลงานจากการเรียน
1.4.5.จัดใหมีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เนนการใชภาษาตางประเทศ และการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อใหผูเรียนพรอม
รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการที่.1.5..สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทาง
1.5.1.สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ
โดย
บูรณาการกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.5.2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเปนสวนประกอบสําคัญที่เยาวชน
ตองสัมผัสและเรียนรู
1.5.3.สงเสริมผูนําชุมชนในการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระและโอกาสตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง
1.5.4 สรางและพัฒนาสื่อการเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคลองกับวิถีการเรียนรูของประชาชน
มาตรการที่ 1.6 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่น
ใหมีขีดความสามารถพรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
แนวทาง
1.6.1.สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
1.6.2.พัฒนาแรงงานฝมือใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขันในตลาดแรงงานในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง
2. รายไดตอครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3. ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 2.1 สงเสริมการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ
แนวทาง
2.1.1 สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและทองถิ่น
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและทองถิ่น
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุขแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
2.1.4 สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสาธารณสุขในชุมชนและทองถิ่น
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
แนวทาง
2.2.1.สงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใชแนวคิด “การตลาดนาการผลิต”
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2.2.2.สรางภาพลักษณและแบรนดผลิตภัณฑของจังหวัดชัยภูมิสูอาเซียน เชน ขาวหอมดง ผาจากใยสับปะรด บรรจุ
ภัณฑหมาก ผาไหม สับปะรด มะมวง มะขามหวาน หมา เปนตน ใหเปนผลิตภัณฑของฝากที่โดดเดนของจังหวัดชัยภูมิ
2.2.3.สนับสนุนชุมชนในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมีมูลคาเพิ่มโดยพัฒนาผลิตภัณฑใหมของชุมชนหรือตอ
ยอดจากผลิตภัณฑชุมชนเดิมใหดีขึ้น ทั้งนี้ เนนการสรางความแตกตางความแปลกใหม และตรงตามความตองการของผูบริโภค
2.2.4.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน การสรางเอกลักษณในการผลิตสินคาของชุมชนและ
ทองถิ่น
2.2.5.สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับการนําองคความรูสมัยใหมมาใช
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
2.2.6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนนการลดตนทุนการผลิต และสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสินคาดานการเกษตรของจังหวัดโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2.7.สรางเครือขายการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในเชิงการสรางสรรค
2.2.8.พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑทุกระดับตั้งแตผูผลิต ผูประกอบการแปรรูป และผูจําหนาย
2.2.9.สงเสริมการเพิ่มชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนแหลงใหม ๆ โดยเนนการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของจังหวัด
2.2.10.เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในระดับ ประเทศ
2.2.11.เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
มาตรการที่ 2.3 สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่
แนวทาง
2.3.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวของประชาชน ในชุมชน
2.3.3.ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมสาหรับการอยูอาศัยในชุมชน
ใหมีคุณภาพ
2.3.4.สรางความตระหนักในความสําคัญกับผูสูงอายุในครอบครัวเพื่อเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธอันเปนรากฐาน
ของความอบอุนของครอบครัว
2.3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐและผูนําชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3.6 สงเสริมการสรางสื่อที่เนนการสรางสรรคสังคมและทองถิ่นในการสรางคานิยม
ที่ถูกตองในทองถิ่น
2.3.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือจากภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเขมแข็ง
2.3.8.จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันไมใหยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด และการมีสวนรวมเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดในทองถิ่น
2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาของจังหวัดใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการออกกําลังกายของคนในชุมชนและทองถิ่น
2.3.10 พัฒนาและจัดใหมีผูฝกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรูประจําศูนยและสนามกีฬาอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น
2. สินคาการเกษตรที่เปนความหวังในอนาคตมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น
3. รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้น
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 3.1 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรในพืชหลัก ไดแก ขาว ออย และ มันสาปะหลัง
แนวทาง
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3.1.1.สงเสริมการนําผลงานวิจัยและใชเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตอไรของพืชหลัก
ของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก ขาว ออย และมันสาปะหลัง
3.1.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3.1.3 เรงรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพื่อใหเกิดการยอมรับในวิธีการ
ทางการเกษตรแบบใหมที่ไดผลมากขึ้น
3.1.4.สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุมเจาหนาที่ดานสงเสริมการเกษตร
เพื่อใหสามารถ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 3.2 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจที่เปนความหวังในอนาคต ไดแก
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไกบานโคราช
แนวทาง
3.2.1 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ไดแก โคเนื้อโคราชวากิว และไกบานโคราช ในชุมชนและ
พื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ
3.2.2.ประสานใหเกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยูในพื้นที่กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร
3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมเจาหนาที่ปศุสัตวเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เพื่อให
การแนะนําเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 กําหนดพื้นที่สงเสริมการปลูกยางพาราใหเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลคา
3.2.5.สงเสริมการนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตพืชมาสงเสริมการผลิตลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอไร
ใหกับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก พริก และยางพารา
มาตรการที่ 3.3 สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
แนวทาง
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความตองการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3.2.สรางชองทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสูผูประกอบการรายใหญดานการสงออกอาหารปลอดภัย
3.3.3.สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไดในระดับมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
3.3.4.สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกใหตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. นักทองเที่ยวเดินทางเขามาสูจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
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มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 4.1 สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ใหเปนรูปธรรม
แนวทาง
4.1.1.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ และแขงขันไดในระดับประเทศ และ
ระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น
4.1.2.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบกาวกระโดด เชน การประชาสัมพันธเอกลักษณ ที่โดดเดนของจังหวัด
ชัยภูมิใหสามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเขามานําเสนอขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในชวงการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป.2558..และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธผานสื่อระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3.สรางเวทีเพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถิ่นใหบอยครั้งโดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญ ของจังหวัดชัยภูมิ เปนตน
4.1.4.สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธและการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมใหไดมาตรฐาน
มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศนที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
แนวทาง
4.2.1.สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําคัญในแหลงทองเที่ยวในแตละพื้นที่ เพื่อใหผูประกอบการ เขามาลงทุนดานการ
ทองเที่ยว เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมรองรับนักทองเที่ยว เปนตน
4.2.2.สรางกลยุทธในการบริการดานที่พักอาศัยในพื้นที่ทองเที่ยวของจังหวัดใหเอื้อตอความตองการของนักทองเที่ยว
รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในทุกพื้นที่
4.2.3 สงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการการทองเที่ยวในทองถิ่น และสวนราชการในการอนุรักษและดูแล
สิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ
4.2.4 รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุงเสนทางและพัฒนาภูมิทัศน
ตลอดเสนทางที่เขาสูแหลงทองเที่ยวในแตละพื้นที่ใหสวยงามและโดดเดน เพื่อเพิ่มจุดเดนของแหลงทองเที่ยว
4.2.5 จัดทาแผนปรับปรุงภูมิทัศนตามเสนทางเขาสูแหลงน้ําใหญที่กาลังจะพัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนถนนสายทองเที่ยวที่
สวยงาม พรอมมีจุดแวะพักและจุดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
4.2.6 เรงรัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหม เชน พิพิธภัณฑสัตวนาบึงละหาน บึงซึกวึก ปาปรงพันป ฯลฯ โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑสัตวดึกดาบรรพและโลกลานป อุทยานผักพื้นบาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิม
พระเกียรติ เปนตน
4.2.7 สงเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเปนสวนสัตวเปดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวใหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2.8 บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและหนวยงาน ที่ดูแลปาไมในจังหวัด
ชัยภูมิในการวางแผนการทองเที่ยวในวาระตาง ๆ อยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิใหนาอยู เกิดอัตลักษณที่โดดเดน และยังคงความเปนแหลงภูมิปญญา
ดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
แนวทาง
4.3.1.ปรับปรุงและกอสรางสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นที่ซึ่งบงบอกถึงถิ่นกําเนิด รากฐาน และสื่อความ
หมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหมีความ โดดเดนยิ่งขึ้น
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4.3.2.พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิใหโดดเดนเปนอัตลักษณ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเปน
รูปธรรม เชน พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ใหเปนจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารสวนราชการที่มีความเปนเอกลักษณเมือง เปนตน
4.3.3 จัดใหมีแหลงทองเที่ยวในลักษณะของสถานที่จําหนายสินคาพื้นเมือง สินคาทางวัฒนธรรม และสินคาอื่น ๆ ที่โดด
เดนของจังหวัด ในรูปแบบที่เปนถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มี อัตลักษณเฉพาะ
4.3.4 จัดใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล มีอาสาสมัครทองเที่ยวที่ใหบริการขอมูลการทองเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ
ศรัทธาตอเจาพอพระยาแล
แนวทาง
4.4.1 เสริมสรางการเชื่อมโยงและสรางสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณอันโดดเดน ของจังหวัดชัยภูมิในแตละพื้นที่
และเผยแพรใหเปนที่ประจักษและปรากฏแกสายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก
4.4.2 สงเสริมการนําวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นมาพัฒนาและ
เสริมสรางความโดดเดนในเชิงประจักษ เพื่อนาไปสูการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทํา
เสนทางประวัติศาสตรเจาพอพระยาแล เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตรของเจาพอพระยา
แล
4.4.3 สงเสริมใหมีหมูบานวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณและบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตที่นักทองเที่ยว
สามารถชื่นชมและสัมผัสได
4.4.4 สงเสริมความโดดเดนในเรื่องราวตามรอยวิถีเสนทางเจาพอพระยาแล เนนการนําเสนอในเชิงประจักษและ
สามารถสัมผัสไดในเชิงจิตใจ
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหเปนแหลงปลูกไมดอก ไมประดับสําคัญของประเทศ
แนวทาง
4.5.1.ศึกษาศักยภาพดานการผลิตไมดอกไมประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศใน
แตละพื้นที่
4.5.2.สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับเปนอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูตลาดไมดอกไมประดับระดับประเทศ
4.5.3.สงเสริมการสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ เพื่อสนับสนุนการนํามาเสริมสรางภูมิทัศนที่สวยงามใหกับจังหวัด
และแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อสงออกจาหนายทั่วประเทศ
4.5.4 สงเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิใหเปน “เมืองมนตเสนหดอกไม ” ของประเทศ
มาตรการที่ 4.6 สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ดานการทองเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทาง
4.6.1.วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางอัตรากาลังเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยว
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวในพื้นที่
4.6.2.จัดระบบการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการ
บริหารจัดการและการบริการการทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ทองเที่ยว อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
4.6.3.สงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายในการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น
4.6.4.สงเสริมการจัดการความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ทองเที่ยวและนักทองเที่ยว
4.6.5.จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรดาน การทองเที่ยวของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากขึ้น
2. ทองถิ่นมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน
3. ชุมชนใหความตระหนักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 5.1 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนสรางพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
แนวทาง
5.1.1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในทองถิ่นและชุมชน
5.1.2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาชุมชน “โรงไฟฟาชีวมวล” มาใชในชุมชนที่มีความพรอม เพื่อการพึ่งพา
ตนเองดานพลังงาน และการสรางมูลคาเพิ่มดานพลังงานในเชิงพาณิชย
5.1.3.สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ไปใชประโยชนในดานการเกษตร เชน การใชพลังงาน
ไฟฟาในการสนับสนุนการทางานของระบบการใหน้ําพืชแบบน้ําหยด เปนตน
5.1.4.สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดานการจัดการพลังงานและรวมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรดานพลังงาน มาสนับสนุนการกาวสูการ
เปนแหลงพลังงานทดแทนที่ใหญที่สุดของประเทศ
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร
แนวทาง
5.2.1.วางแผนและกําหนดพื้นที่สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน อยางชัดเจน
5.2.2.สรางระบบเชื่อมโยงการนาผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดานเกษตรไปสูภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน
5.2.3.สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อใหสามารถวางแผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได
อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
5.2.4.สงเสริมและใหความรูกับชุมชนเกี่ยวกับการนาผลผลิตจากพืชมาใชเปนพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนคาใชจายใน
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
มาตรการที่ 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน
แนวทาง
5.3.1 สงเสริมการรวมลงทุนระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชน แหลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลิตพลังงานทดแทน
เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน
5.3.2.สรางความรูและความเขาใจแกชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการดาเนินการผลิตไฟฟาของชุมชน เชน
กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยกฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และกฎหมายดานการผลิตไฟฟา
จากพลังงานชีวมวล เปนตน
มาตรการที่ 5.4 สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา
แนวทาง
5.4.1 รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจาเปนของพลังงานในการพัฒนาทองถิ่น และการใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1..มีมูลคาการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาดและโลจิสติกสในภูมิภาค
แนวทาง
6.1.1 กําหนดใหอําเภอจัตุรัสเปนเขตการพัฒนาพิเศษ
6.1.2 สงเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสใหเปนศูนยรวบรวมและพักสินคาโลจิสติกสจากประเทศไทยและจากประเทศ
ในประชาคมอาเซียน
6.1.3 สนับสนุนการสรางตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
6.1.4 เรงรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีความสามารถสูงในการเขามาบริหารจัดการ
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการดานโลจิสติกส และการคาในเขตการพัฒนาพิเศษใหมีประสิทธิภาพสูง
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่น
ใหเชื่อมตอกับสวนกลาง
แนวทาง
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนใหเชื่อมโยงการคมนาคมสวนกลางเพื่อการขนถายสินคาเกษตรสูตลาด
กระจายสินคาสวนกลาง
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
และยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
2. ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจานวนเพิ่มขึ้น
แนวทาง
7.1.1 กําหนดขอบเขตพื้นที่ปาอนุรักษที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษและฟนฟู
7.1.2.สงเสริมใหยุวชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุมเปน “ยุวชนรุนใหม
รักและหวงแหนปา”
7.1.3 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และการดูแลทรัพยากรปาไม อยางมีคุณภาพ ดวยความ
สมดุลและยั่งยืน
7.1.4.สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปาไม อยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
7.1.5.จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนตระหนักในความสําคัญของปาไม กับผลกระทบจากการทา
ลายปาอยางตอเนื่อง
7.1.6.สนับสนุนการปลูกปาในชุมชนอยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 7.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมีแหลงน้ําขนาดใหญและแหลงน้ําชุมชน
เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับ การใชน้ําในภาคการเกษตรอยางเพียงพอ
แนวทาง
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7.2.1.เสริมสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการ
สรางแหลงน้ําขนาดใหญในพื้นที่
7.2.2.สรางความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะทอนความตองการ ที่เปนเอกภาพของชาวชัยภูมิ
ในความจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญของจังหวัด
7.2.3.จัดหาและระดมทุนเพื่อใชเปนงบประมาณสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญ และแหลงน้ําของชุมชนทั้ง
จากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด
7.2.4.ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอางเก็บน้ํา” เพื่อใหแตละพื้นที่มีแหลงน้ําสํารองเพื่อ รองรับในชวงฤดูที่มี
ปริมาณน้ํามากและไวใชในชวงขาดแคลนน้ํา
7.2.5.วางแผนพัฒนาพื้นที่แหลงน้ําขนาดใหญและเสนทางเขาถึงใหสวยงาม มีจุดเดน
มีจุดแวะพักผอนระหวางทาง เพื่อเอื้อตอการเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนแหงใหมของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
แนวทาง
7.3.1 สงเสริมการนํานวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใชในการกําจัดขยะชุมชน และ
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน
7.3.2 เรงรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย
7.3.3.เสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดลอมในชุมชน
7.3.4.สรางความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแลงและน้ําทวม
ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการใหบริการ
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมสูงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทาง
8.1.1.ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑตาง ๆ ในการบริหารจัดการใหเอื้อตอระบบการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.1.3 ปรับปรุงระบบการใหบริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทํางาน และการพัฒนาใหมีลักษณะการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
8.1.4.พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานขององคกร
8.1.5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารและการใหบริการ
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการใหบริการ (KPI) ในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับบุคคล
8.1.7.สงเสริมใหมีกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารทองถิ่น
มาตรการที่ 8.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครอง

50

สวนทองถิ่น
แนวทาง
8.2.1.เผยแพรขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสื่อสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่อยางถูกตองและ
รวดเร็ว
8.2.2.สรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการเผยแพรขาวสารใหกับประชาชน
8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกรในรูปแบบตาง ๆ
มาตรการที่ 8.3 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางตอเนื่อง
แนวทาง
8.3.1.วิเคราะหโครงสรางอัตรากาลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะดานใหสอดคลองและเอื้อตอการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
8.3.2.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงาน ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความ
รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง
8.3.3.พัฒนาบุคลากร ในหนวยงานใหมีขีดความสามารถ ดานภาษารองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 8.4 สรางความตระหนักและจิตสานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
แนวทาง
8.4.1 สงเสริมการสรางทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตอองคกรใหกับบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
8.4.2.สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนสามป

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปนั้น คือการประเมินวามีการนําแผนพัฒนาสาม
ป ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปไดใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป
ดังนั้นการที่จะประเมินแผนพัฒนาสามปในภาพรวมได จําเปนตองประเมินการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นขั้นตนจึงตองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริงอันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนสามป

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนสามปนั้น ใชแบบคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา และ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

