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 การจัดท าแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 พ.ศ. โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 
และศักยภาพของท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น  ร่วม
ทั้งให้สอดคล้องต่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยผู้บริหารและผู้จัดท าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ. 2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ให้พร้อมที่จะน าไปปฏิบัติและใช้ในการประสานงาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายที่ผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการ
พัฒนาในท้องถิ่นใน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ขอขอบคุณทุกฝุายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชนประชาคมท้องถิ่น 
ประชาชน ตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสทุกท่าน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ได้
พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงกับปัญหา  ความต้องการ  และสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อมุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  และให้มีการบริหาร
จัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม สังคมและการบริหารจัดการอย่างย่างยืม
ต่อไป 
  
       

                                                นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกุดน้ าใส 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

                    องค์การบรหิารสว่นต าบลกุดน้ าใส  ไดร้บัการยกฐานะเป็นองค์การบรหิารสว่น
ต าบลกุดน้ าใสและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
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และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันท่ี  16 ธันวาคม ๒๕๓๙  จัดตั้งสภาต าบลกุดน้ าใสเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส  เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เล่ม 
113 ตอนพิเศษ 42  ลงวันท่ี  25 ธันวาคม 2539เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
(ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2552 ลงวันท่ี  6  กุมภาพันธ์ 25 55 เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง 
ประกาศ ณ  วันท่ี 1  มีนาคม  พ.ศ.  2552 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  
บ้านโพธ์ิทอง  ต าบลกุดน้ าใส  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอ
จัตุรัส  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอจัตุรัสไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2179  เป็นระยะทาง
ประมาณ  3 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร  เนื้อท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  มีจ านวนเนื้อที่ท้ังหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
58,142  ไร่ 

  ทิศเหนือ       ติดต่อกับต าบลบ้านกอก ต าบลหนองบัวบาน และต าบลส้มปุอย
อ าเภอจัตุรัส 
  ทิศใต้         ติดต่อกับต าบลหนองบัวโคก และต าบลหนองโดน อ าเภอจัตุรัส  
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลบ้านกอก และต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   

1.2 สภาพภูมิประเทศ 
  ต าบลกุดน้ าใสโดยทั่วไป  จะมีสภาพเป็นที่ดอน  ส่วนมากสภาพพ้ืนท่ีทางตะวันตก
จะเป็นท่ีสูง มีระดับความสูงประมาณ 250 เมตร  และทางทิศใต้มีระดับความสูง 200 เมตร ท าให้
สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มอยู่ระหว่างกลางของต าบลและลาดไปทางทิศเหนือไหลไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศใต้สู่ทิศเหนือ  โดยมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่  ล าคันฉู โดยไหลจากทิศ
ใต้สู่ทิศเหนือผ่านต าบลบ้านกอก ต าบลหนองบัวโคก  และไหลลงสู่ต าบลละหาน  และมีเส้นทาง
คมนาคมที่ส าคัญ  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๑ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๗๙ 
ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๓๓ และหมายเลข ๓๑๘๓ และมีทางรถไฟสายกรุงเทพมหานคร 
– หนองคาย ตัดผ่านทางตอนกลางของต าบลในแนวออก – ตก 

1.3  สภาพภูมิอากาศ 

ต าบลกุดน้ าใสตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยแบ่งช่วงต่าง ๆ เป็นฤดู ดังน้ี 
ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  

 

2 

        1.4 ลักษณะของดิน        

ลักษณะทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนท่ีดินเป็นท่ีราบสูง  เหมาะส าหรับท าการเกษตรประเภทต้องการน้ าน้อย  
เนื่องจากเก็บกักน้ าไม่ได้ เช่น มันส าปะหลัง อ้อยพริก และข้าวโพด ส่วนท่ีราบลุ่มเหมาะส าหรับการท านา ปัญหาทรัพยากรดิน
และที่ดินท่ีพบ คือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากสาเหตุของลักษณะต้นก าหนดดินให้มีลักษณะต้นก าเนิดดินของแต่
ละพื้นท่ีที่ไม่สามารถน ามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิตน้อย และที่ส าคัญเกษตรท าการเกษตรโดยขาดการบ ารุงดินให้มีคุณภาพดี
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อยู่เสมอ นอกจากน้ีบางพื้นที่ยังประสบปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะจากวัดเก่าบ้านโนน-บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 3 ซึ่งพบเกลือในดิน
มากจนไม่สามารถท าการเพราะปลูกพืชได้ 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  ได้แก ่

หมู่ที่ 1   บ้านตลาด 
    นายนิคม  นราศรี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 
หมู่ที่ 2  บ้านวังเสมา 
   นายสุทัศน์  ทองประสม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 
หมู่ที่ 3  บ้านกุดน้ าใส 
          นายสรุเชษฐ์  ชัยสอน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 

          หมู่ท่ี 4  บ้านวังวัด  
 นายสุวัฒน์  ก้องสนาม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 

          หมู่ท่ี 5  บ้านเดื่อ  
                     นายประยูร  พิพิธกุล    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 
          หมู่ที่ 6    บ้านส าโรงโคก  
                     นายฉัตรฉาย  โพธ์ิชัย    ก านันต าบลกุดน้ าใส 
          หมู่ที่ 7    บ้านท่าแตง  

          นายอุทัย  ลาภเกิด   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 

         หมู่ที่ 8     บ้านร่วมมิตร   
                      นายแฮ๊ด  ทวงลี            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 
         หมู่ที่ 9     บ้านห้วยเปูง 
                     นายจักรพงษ์  ชาตวิิเศษ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 
         หมู่ที่ 10  บ้านเหนือ 
                     นายไพฑูรย์  พิพิธกลุ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 
         หมู่ที่ 11   บ้านดอนเกษตร 
                     นางสายทอง พิพิธกุล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11 
         หมู่ที่ 12   บ้านโพธ์ิทอง 

           นายส าเรงิ  ศรฤทธ์ิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 
         หมู่ที่ 13   บ้านตลาด 

           นายบรรจง ชูจตัรุสั  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 
         หมู่ที่ 14    บ้านส าโรงโคก 

           นายตอ่ศกัดิ์  ค าบญุเรอืง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 
 
 
 

3 
2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2556  รายละเอียดดังน้ี 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิน    6,350    คน  
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          4,820  คน 
คิดเป็นร้อยละ      7 5.91   ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  
จ านวนบัตรเสีย     236  บัตร  



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

คิดเป็นร้อยละ           4.90               ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด 
จ านวนบัตรไม่ลงคะแนน          6.00               บัตร 
คิดเป็นร้อยละ           0.12  ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิน      6,345  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง         4 ,818 คน 
คิดเป็นร้อยละ      7 5.93   ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  
จ านวนบัตรเสีย      195  บัตร  
คิดเป็นร้อยละ          4.05                ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด 
จ านวนบัตรไม่ลงคะแนน         5.00                บัตร 
คิดเป็นร้อยละ          0.10  ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด  

ท้าเนียบนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
1. นายสิงหราช  พิพธิกุล   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  23  กุมภาพันธ์ 40 - 22  กุมภาพันธ์  41 
2. นายสุทัศน์  รุจาคม   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  23  กรกฎาคม 41 - 1 มีนาคม  42 
3. นายนิวัช    พิพธิกุล       ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  2  มีนาคม 42 - 10 พฤษภาคม 44 
4. นายลุน สงโท      ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  11 พฤษภาคม  44 - 29 มิถุนายน 44 
5. นายชาญ น้อยวิเศษ       ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  30 มิถุนายน  44-15  พฤษภาคม  44 
6. นายไสว  ผาทอง           ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  16 พฤศจิกายน  44- 21  กันยายน  46 
7. นายสุเทพ  ดีอุดม         ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  22 กันยายน  46- 21  เมษายน   47 
8. นายไสว  ผาทอง          ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  3  พฤษภาคม  47 - 22  มิถุนายน  48 
9. นายเสรี  พงศ์สุวรรณ    ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  5  กันยายน  48- 31  กรกฎาคม  52 
10. นายสมมิตร  รื่นรวย     ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  6 กันยายน 52- 5  กันยายน  56 
11. นายสุเทพ  ดีอุดม        ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  19 ตุลาคม  56  คนปัจจุบัน 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  ดังน้ี 
  1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     1 คน  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     2   คน  
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     1   คน 
  2. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ประกอบด้วย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     1   คน  
   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     1   คน  
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            จ านวน     1   คน  
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     26   คน 
 ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2556    

4 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากร  ณ ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
           ประชากรท้ังสิ้น  7,872.00  คน  
  แยกเป็นชาย  3,840.00  คน  
   แยกเป็น หญิง  4,032.00 คน  
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มีความหนาแน่นเฉลี่ย  84 คน/ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน   

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตลาด 368 559 529 1,088.00 ที่มา : ส านัก
ทะเบียนอ าเภอ
จัตุรัส ณ มกราคม  
พ.ศ. 2560 

2 บ้านวังเสมา 420 490 516 1,006.00 
3 บ้านกุดน้ าใส 266 356 383 739.00 
4 บ้านบ้านวังวัด 165 215 226 441.00 
5 บ้านเดื่อ 470 420 521 941.00 
6 บ้านส าโรงโคก 217 287 315 602.00 
7 บ้านท่าแตง 125 175 169 344.00 
8 บ้านร่วมมิตร 75 119 122 241.00 
9 บ้านห้วยเปูง 78 99 99 198.00 

10 บ้านเหนือ 98 169 178 347.00 
11 บ้านดอนเกษตร 107 167 142 309.00 
12 บ้านโพธ์ิทอง 272 326 328 654.00 
13 บ้านตลาด 192 239 271 510.00 
14 บ้านส าโรงโคก 154 219 233 452.00 

รวมท้ังสิ้น 3,007 3,840 4,032 7,872.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
แผนภูมิจ้านวนประชากร ระหว่างปี 2560 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ้านวนประชากร ชาย - หญิง ปี 2559 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
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แผนภูมิแสดงจ้านวนครัวเรือน ปี 2559 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
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7 
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
ข้อมูลประชากร จ้าแนกตามช่วงอายุ ปี 2560 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส้ารวจ (ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2560) 
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 จ านวนครัวเรือน ทั้งหมด   3,007  ครัวเรือน 
 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ท้ังหมด 7,872.00 คน 
 เพศชาย 3,840 คน    เพศหญิง  4,032  คน 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 39 38 77 ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ.  
ปี 2560 1 ปีเต็ม - 2 ปี 76 63 139 

3 ปีเต็ม - 5 ปี 122 117 239 

6 ปีเต็ม - 11 ปี 240 211 451 

12 ปีเต็ม - 14 ปี 97 94 191 

15 ปีเต็ม - 17 ปี 114 118 232 

18 ปีเต็ม - 25 ปี 398 372 770 

26 ปีเต็ม - 49 ปี 1,322 1,388 2,710 

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 593 652 1,245 

มากกว่า 60 ปีเต็ม ข้ึนไป 839 979 1,818 

รวม  3,840 4,032 7,872 

แผนภูมิแสดงจ้านวนประชากรปี 2560 
จ้าแนกตามช่วงอายุ  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

(1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  7  แห่ง  ดังนี ้

ชื่อโรงเรียน ที่ต้ัง 
จ้านวน
บุคลากร

(คน) 

จ้านวน
นักเรียน
(คน) 

จ้านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส (3พระครูอนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้านเดื่อ 
โรงเรียนบ้านตลาด (ค านายคุรุราษฏร์งสรรค์) 
โรงเรียนบ้านท่าแตง 
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้านส าโรงโคก  

หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ าใส  
หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อ 
หมู่ที่ 13 บ้านตลาด 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแตง 
หมู่ที่ 11 บ้านดอนเกษตร 
หมู่ที่ 2 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 
หมู่ที่ 6 บ้านส าโรงโคก 

 84 
63 

117 
32 
48 

101 
65 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม  510 35 
  
(ข้อมูลด้านการศึกษา ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2560) 
    (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              7  แห่ง  
                            (3)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับต าบล            1            แห่ง 

   (4)  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร              1  แห่ง  
   (5)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน            14 แห่ง  

            (6)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องอินเตอร์เน็ตต าบล             1  แห่ง  

4.2 สาธารณสุข  
  สถานบริการด้านสาธารณสุข  

         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดน้ าใส    1  แห่ง  
   -   ลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ าต าบล       2    แห่ง 
   -   สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน (โรงเรียน)      14   แห่ง 

4.3 การสังคมสงเคราะห์  
 (ที่มา : กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดน้ าใส ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
  ผู้สูงอายุ 
  -   ผู้สูงอายุท่ี ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว จ านวน  1 ,767    คน 
          (ที่เหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพ)  

ผู้พิการ 
  -   ผู้พิการในพื้นที่  จ านวน  454 คน ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการแล้ว  454 คน  
  ผู้ป่วยเอดส์ 
  -   ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน  8  ราย  ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 8  ราย  
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 กาคมนาคมขนส่ง  
  การคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางที่ติดต่อส าคัญ  สามารถใช้เส้นทางติดต่อได้สะดวก ดังนี้  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  ถนนสายสีคิ้ว – ชัยภูม ิ
การคมนาคม/… 
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การคมนาคมภายในต าบล มีถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบล การบริการสามารถใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง
ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็ว ถนนส่วนใหญ่ภายในต าบลยังเป็นถนนลูกรังซึ่งสามารถติดต่อคมนาคมได้อย่าง
สะดวกในหน้าแล้ง ส าหรับหน้าฝนยังมีความล าบากอยู่มาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ได้พยายามจัดสรร
งบประมาณ เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางส่วน และพยายามขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางท่ีเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบล 

ข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังน้ี 

หมู่บ้าน 
ประเภทถนน 

รวม 
สภาพ 

การใช้งาน 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดิน ดี ไม่ด ี

บ้านหนองตลาด หมู่  1 

เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

2 1 - 3 3 - 
บ้านวังเสมา  หมู่  2 1 2 - 3 3 - 
บ้านกุดน้ าใส  หมู่ 3 3 1 - 4 4 - 
บ้านวังวัด  หมู่  4 1 1 - 2 2 - 
บ้านเดื่อ  หมู่  5 3 2 - 5 5 - 
บ้านส าโรงโคก  หมู่ 6 2 3 - 5 5 - 
บ้านท่าแตง   หมู่ 7 2 1 - 3 3 - 
บ้านร่วมมิตร   หมู่ 8 2 1 - 3 3 - 
บ้านห้วยเปูง  หมู่ 9 2 1 - 3 3 - 
บ้านเหนือ   หมู่ 10 3 2 - 5 5 - 
บ้านดอนเกษตร  หมู่ 11  2 2 - 4 4 - 
บ้านโพธ์ิทอง  หมู่ 12 2 - - 2 2 - 
บ้านตลาด หมู่ 13 1 1 - 2 2 - 
บ้านส าโรงโคก หมู่ 14 2 2 - 4 4 - 

รวม 8 28 20 - 48 48 - 

- ถนนลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   8    สาย  
 - ถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   28   สาย  
 - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   20   สาย  
 - ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   -    สาย  
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แผนภูมิแสดงปริมาณถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
จ้าแนกตามประเภทถนน 

           

           

           

           

 
 5.2 การไฟฟ้า  

การให้บริการด้านการไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ได้รับไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสมีหน้าที่ในการติดตั้งซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟูา
สาธารณะ เพื่อให้ความสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย และค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูาตามครัวเรือนท่ีจ าเป็น จากการส ารวจ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส มีไฟฟูาใช้ เป็นดังนี้ 

- จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง    14  หมู่บ้าน  
- จ านวนครัวเรือนท้ังหมด                3,007  ครัวเรือน  
- จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟูา (การไฟฟูาฯ)       3,007  ครัวเรือน  
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แผนภูมิแสดงจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
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5.3 การประปา 

  การให้บริการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กุดน้ าใส เป็นการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค  
ประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ าประปาผิวดิน  และจากแหล่งน้ าบาดาล  ส่วนบ้านท่ีไม่มีประปาหมู่บ้าน จะใช้แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น
เอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาต ิจ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีน้ าประปาใช้  30  ครัวเรือน ประเภทประปาในพ้ืนท่ี แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่บ้าน 
ประเภทประปา 

รวม 
สภาพการใช้งาน 

หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล ภูมิภาค ดี ไม่ดี 

บ้านตลาด หมู่ 1 - - 1 1 1 -  
บ้านวังเสมา หมู่ 2 - - 1 1 1 -  
บ้านกุดน้ าใส  หมู่  3 - - 1 1 1 -  
บ้านวังวัด หมู่ 4 - - 1 1 1 -  
บ้านเดื่อ  หมู่  5 - - 1 1 1 -  
บ้านส าโรงโคก หมู่ 6 - - 1 1 1 -  
บ้านท่าแตง  หมู่ 7 - 1 - 1 1 -  
บ้านร่วมมิตร หมู่ 8 - 1 - 1 1 -  
บ้านห้วยเปูง หมู่ 9 - 1 - 1 1 -  
บ้านเหนือ  หมู่  10 - - 1 1 1 -  
บ้านดอนเกษตร หมู่ 11  - 1 - 1 1 -  
บ้านโพธ์ิทอง หมู่  12  - 1 1 1   
บ้านตลาด หมู่  13 - - 1 1 1 -  
บ้านส าโรงโคก  หมู่ 14 - - 1 1 1 -  

รวม - 4 10 14 14 -  
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แผนภูมิแสดงจ้านวนระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
จ้าแนกตามประเภทประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 โทรศัพท์ 

-  โทรศัพท์สาธารณะ    14 แห่ง 
-  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าว  14 แห่ง 
-  สถานีวิทยุชุมชน    2 แห่ง 

         5.5 การบริการ 
 หน่วยบริการของภาครัฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุน้้าใส 

     -   ถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน   จ านวน    14 แห่ง  
-   อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน   200   คน  
-   ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน    96 คน  
-   คณะกรรมการภัยธรรมชาติ   จ านวน    14  คน  
-   กู้ชีพ อบต.กุดน้ าใส     จ านวน     7 คน  
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม)          จ านวน 232   คน 
-  กลุ่มอาชีพ                                                   จ านวน             14     กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์                                              จ านวน  14    กลุ่ม 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 
  -    ปั๊มน้ ามันและก๊าช    จ านวน  4  แห่ง  
  -    โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  - แห่ง  
  -    โรงสีข้าว     จ านวน     15 แห่ง (โรงสีข้าวชุมชน 2 แห่ง) 

                              

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ส่วนใหญ่ ท านา-ท าไร่ ซึ่งอาศัยน้ า
จากน้ าฝน และแหล่งน้ าธรรมชาติใช้ในการเกษตร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากภัยแลง้น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
ส าหรับราษฎรที่มีพ้ืนท่ีติดกับแหล่งน้ าก็จะประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมด้วย 

แผนภูมิแสดงข้อมูลพ้ืนที่ฐานการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกุดน้ าใส) 

แผนภูมิแสดงข้อมูลพ้ืนที่ฐานการเพาะปลูกมันส้าปะหลัง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1,456 84,935.50 84,909.11 
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ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต้าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลกุดน้้าใส) 
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ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1,029 44,589.93 44,563.87 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลพ้ืนที่ฐานการเพาะปลูกอ้อย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
7 97.00 97.00 
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ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกุดน้ าใส) 

สรุปยอดแผนภูมิแสดงข้อมูลพ้ืนที่ฐานการเพาะปลูกทั้งหมด 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
1,806 108,881.22 108,831.78 
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ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลกุดน้ าใส) 
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6.2 การประมง 
  มีการเลี้ยงปลาน้ าจืดในบ่อน้ าสาธารณะ และบ่อน้ าส่วนบุคคล บ่อน้ าในไร่นา ประกอบกับ 
การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  

6.3 การปศุสัตว์ 
  ราษฎรในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อขายและเพื่อบริโภค ได้แก่  

- เลี้ยงโคเนื้อ  
- เลี้ยงสุกร  
- เลี้ยงเป็ด  
- เลี้ยงไก ่

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

 
หมู่ที ่

 

 
ชื่อหมู่บ้าน จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 
 

บ้านตลาด - กลุ่มไข่เค็ม 
- กลุ่มสตร ี
 

- ไข่เค็ม 
- พริกปุน 

2 บ้านวังเสมา  - กลุ่มออมทรัพย ์
-  ขนมไทย 

- ขนมนางเล็ด 
- ลอดช่อง 
- ขนมดอกจอก- 

3 บ้านกุดน้ าใส - กลุ่มหมอนถัก 
-ข้าวหอมมะลิ 

- หมอนถัก  
- พริกปุน 

4 บ้านส าโรงโคก หมู่ 6 - กลุ่ม ตะกร้ายางพารา 
 

- 

 
กลุ่มอาชีพในชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  จ้านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

   1. กลุ่มไข่เค็ม 
    บ้านตลาด หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
   2. กลุ่มสานตระกร้ายางพารา 
    บ้านส าโรงโคก หมู่ที่ 6 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
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รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนรวมเฉลี่ย พ.ศ. 2559 
ล้าดับของต้าบล ชื่อหมู่บ้าน รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 

 (บาท/ปี) 
1 หมู่ที่ 1 บ้านตลาด 135,996 

2 หมู่ที่ 2 บ้านวังเสมา 170,610 

3 หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ าใส 126,587 
4 หมู่ที่ 4 บ้านวังวัด 126,580 

5 หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อ 139,494 
6 หมู่ที่ 6 บ้านส าโรงโคก 125,494 
7 หมู่ที่ 7 บ้านท่าแตง 122,859 
8 หมู่ที่ 8 บ้านร่วมมิตร 125,347 
9 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเปูง 112,826 

10 หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ 121,713 

11 หมู่ที่ 11 บ้านดอนเกษตร 88,319 

12 หมู่ที่ 12 บ้านโพธ์ิทอง 89,318 

13 หมู่ที่ 13 บ้านตลาด 119,637 

14 หมู่ที่ 14 บ้านส าโรงโคก 77,181 
ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2559 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 

 (บาท/ปี)ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 ประเพณีและงานประจ้าปี  

ในเขตต าบลกุดน้ าใส มีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
  - วันมาฆบูชา   
  - วันวิสาขบูชา   
  - วันอาฬาลหบูชา   

- วันเข้าพรรษา     
  - วันปวารณาออกพรรษา  

 ในเขตต าบลกุดน้ าใส มีประเพณีส าคัญ ดังนี้  

- ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ  ซึ่งตรงกับวันท่ี 13 - 15 เมษายน ของทุกปี  
- ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันข้ึน  15 ค่ า เดือน 12 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
- ประเพณีบุญเดือนสามหลวงปูุจุ้ย ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
- ประเพณีบุญเดือนสามธาตุสามพระครูอนุสรณ์ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
- ประเพณีบุญพระเวส   ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี  
- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี  
- ประเพณีบุญข้าวสาก   ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี 
- ประเพณีบุญกฐิน   ซึ่งอยู่ในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 8.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตต าบลกุดน้ าใส ได้แก ่
- จักสาน  
- ทอเสื่อกก 

  ภาษาถิ่นในเขตต าบลกุดน้ าใส ได้แก ่
   - ภาษาไทย - โคราช  
   - ภาษาอีสาน  
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้้า 

เนื่องจากต าบลกุดน้ าใสมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก
ในการท าการเกษตร นอกจากนี้ยังใช้แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในต าบล คือห้วย  ล าคันฉู  ซึ่งสามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดู
ฝนถ้าฝนแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแหล่งน้ าดังกล่าวก็ไม่สามารถเก็บกักน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ 
ข้อมูลแหล่งน้ าภายในต าบลกุดน้ าใสแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

 

หมู่บ้าน 
จ้านวนแหล่งน้้า 

(แห่ง) 
สภาพการใช้งาน 

ดี ไม่ด ี
บ้านตลาดหมู่ที่ 1 ห้วยล้าคันฉู 1 1 - 
บ้านวังเสมาหมู่ที่ 2 ห้วยขุนส่า 1 1 - 
บ้านกุดน้้าใส หมู่ที่ 3 ห้วยกะพ้ี 1 1 - 
บ้านวังวัด หมู่ที่ 4ห้วยวังตุ๊ 1 1 - 
บ้านบ้านเด่ือ หมู่ที่ 5 คลองหลุบ
งิ้ว 

1 - / 

บ้านส าโรงโคก หมู่ ท่ี 6 ห้วยหลุบ
งิ้ว 

1 - / 

บ้านท่าแตง หมู่ ที่ 7 ห้วยส้มปุอย 1 1 - 
บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 ห้วยบ่าง 1 - / 
บ้านโพธ์ิทอง หมู่ที่ 12 ห้วยล าคันฉ ู 1 1 - 
บ้านตลาด หมู่ที่ 13 ห้วยน้ าคง 1 - / 

รวม 10 6 4 
 
 9.2 ป่าไม้  

ปัจจุบันพ้ืนท่ีปุาไม้ถูกท าลายเปลี่ยนสภาพเป็นปุาเสื่อมโทรม และใช้เป็นพื้นที่ท ากินของราษฎร ซึ่งถูก
เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ท านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพปุาไม้ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมในบาง
พื้นที่ และเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีปุาไม้คอยดูดซับน้ า สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศปุาไม้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส เป็นท่ีราบสูง สลับกับท่ีราบลุ่ม จึงมีทรัพยากรปุาไม้
เพียงเล็กน้อย 

 9.3 ภูเขา  
ลักษณะพื้นท่ีโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ 

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล 
 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  

เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตร และมีประชาชนประกอบอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก 
พื้นที่ปุาไม้ถูกท าลายเปลี่ยนสภาพเป็นปุาเสื่อมโทรม และใช้เป็นพื้นที่ท ากินของราษฎร ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ท านาและ
ปลูกพืชไร่จนหมดสภาพปุาไม้ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมในบางพื้นที่ และเกิดความแห้งแล้งในฤดู
แล้ง เนื่องจากไม่มีปุาไม้คอยดูดซับน้ า สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศปุาไม้ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2559-2561) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2559-2561)   

สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559-2560       

1.  สรุปรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสในปีที่ผ่านมา 

 1.1 รายได้จริงประจ าปีงบประมาณ  2559  เป็นเงิน  29,074,733.11  แยกเป็น 

      รายได้ที่จัดเก็บเอง   เป็นเงิน   9,159,990.87   บาท 

      รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร  เป็นเงิน   18,415,477.24  บาท 

      เงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นเงิน   9,743,265.00    บาท 

          รายจ่ายจรงิประจ าปงีบประมาณ 2559      เป็นเงิน 21,206,661.40  บาท 

      ตารางเปรยีบเทียบขอ้มลูด้านการคลงัขององค์การบรหิารสว่นต้าบลกดุน้้าใส (ย้อนหลัง 3 ปี) 

รายการ ปี พ.ศ.  ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

รายได้จริง (บาท) 

รายจ่ายจริง (บาท) 
 

27,335,175014 

20,507911.00 

 

30,722,086.47 

26,343,58.42 

29,074,733.11 

25,313,982.90 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

1.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวางแผนพัฒนาและการต้ังงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

ตารางแสดงจ้านวนโครงการและงบประมาณที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
                              (พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ้านวนเงิน ร้อยละ จ้านวนเงิน ร้อยละ จ้านวนเงิน ร้อยละ 
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,653,000. 29.13 6,454,000 17.87 9,107 ,000 100.00 
  2. ด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้าง
รายได้  และการท่องเที่ยว 

465,000 100.00 - - 465,000 100.00 

  3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ฯ 

12,084,600 100.00 - - 12,084,600 100.00 

  4. ด้านคุณภาพชีวิต  และความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งฯ 

1,350,000 100.00 - - 1,350,000 100.00 

  5. ด้านการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วน 

264,000 100.00 - - 264,000 100.00 

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิ 

1,314,000 100.00 - - 1,314,000 100.00 

รวม 
18,130,600 73.75 6,454,000 26.25 24,584,600 100.00 

แผนภูมิแสดงจ้านวนโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

2.2 ผลกระทบ 

 จากการด าเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ได้เท่าท่ีควร  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ตามความ
ต้องการของประชาชน แต่ไม่อาจด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทุกโครงการ  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  
การใช่จ่ายงบประมาณ  จึงต้องค านึงถึงความจ าเป็นและส าคัญเร่งด่วนในขณะนั้นเป็นหลัก 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2561 

 จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  
โดยผู้บริหารได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีที่มีให้ด าเนินการและค านึงถึงสถานะการเงินการคลังได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการอื่นเพื่อมาด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งการด าเนินการได้น าปัญหาความต้องการมาจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

ส่วนที่ ๓ส่วนที่ ๓  
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการ
เสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ  มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล  (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต้นไป ) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2  คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป  เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี  

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ  รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน  ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ  จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่
กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส้าคัญ 
     2.1  สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลย ี
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้อง
บริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่น  ๆที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีใน
วงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง  ๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามแลความเสี่ยงด้านอ่ืน  ๆที่ซับซ้อนข้ึนอาท ิการก่อ
การร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาต ิและการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึนล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการ
ทางธุรกิจ และการบริหารราชกาแผ่นดินของภาครัฐนอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน ์
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ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 
20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิต ิเงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก ่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ
การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลย ีและ
สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงป ี2551 – 2562  และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง  ๆเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความ
ยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที ่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มี
แนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อย
ละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546-2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลัง
การผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย
ในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผลในด้าน
ความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลก
และเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความ
มั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579  มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่ม6
ประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม ่
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสี
เขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของโลกนอกจากน้ัน ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย  ๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการ
กระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที ่และความเป็น
มิตรภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัด 
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อยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ป ี2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางตั้งแต่ป ี2553 และล่าสุดในป ี2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,739.2 ดอลลาร ์สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การ
จ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0  ในป ี2550 เป็นร้อยละ 10.9  ในป ี2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆและการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ 
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง  ๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป ี 2540-2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก ่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง  ๆสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุน
ให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก ่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพ
คนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้
องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดา
เนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน   ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส าคัญ ได้แก ่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ ์ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง  ๆก็มีนัยยะ
ต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ์ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

จุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดัน
และความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้าย
ของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลย ีข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสร ีส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่าง  ๆเร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงและข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่
ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ  4-5  ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงข้ึน 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว   ทั้งนี้ 
เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้อง
เผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิต ิการที่ประเทศไทยจะสามารถ
แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได ้ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ้ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่าง  ๆเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนด1
วิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้
ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความ
ต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องม“ียุทธศาสตร์ชาต”ิซึ่ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได ้จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ การก าหนดให้ม ี“ยุทธศาสตร์ชาต”ิ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการ 
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พัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม  ๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท า
ให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาต ิอันได้แก ่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ 

 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  
อาทิ 
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ

เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเท +1
ศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามาก
ขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต
และการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจ
บริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ  รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  
อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง

บูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิ
บาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มี
ความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของ
ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
2.5 ปัจจัยความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพในอนาคตของ
ประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่
เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติได้  และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิ
ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนใน
ระดับต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  การน าไปสู่การปฏิบัติ  และ
การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี 
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ประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาต ิ
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  เอาไว้แล้วดังน้ัน  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เทศบาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แม้ว่า

เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อย
ละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ  196,240  บาท หรือ
ประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  
(Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดย
ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ  3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ  41.3 ในช่วงปี 2534-2539 เป็นร้อยละ  25.5 
ในช่วงปี 2543-2557 นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทย
โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
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2.2.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง  

โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  (สัดส่วนของภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ  7.2 28.5 และ 64.3  ในปี 2557 
ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้น
ปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน  จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมา
ที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต้่าท้าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 10 จะอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศ
ในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9 เป็นร้อยละ   2.05  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญ
กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ้น  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ  37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 10 เป็นร้อยละ  42.2 
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ  และในปี  พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management 
Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี  30 จาก 61 ประเทศ ช้ันน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี  2558 หรือ  Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  
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2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น

จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาค
ธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง  โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี  47 และด้านเทคโนโลยีที่  44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD ลดลงเมื่อเทียบ
กับอันดับที ่37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีท่ีผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด ) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  0.48  ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อย
ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในป ี2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  11 
คนต่อประชากร  10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  20-30 คนต่อประชากร  
10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การ
บริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  
และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อ
จ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
2.2 ด้านสังคม 

2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 
และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 
ล้านคนในช่วงป ี2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในป ี2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2548-2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 
เท่าตัว และสิงคโปร ์5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลัง
แรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น  
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3  ล้านคน (ร้อยละ 16.2 ) 
ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583  การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมี
การออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

35 
2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  

อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6  คน ในปี 2543  เหลือ 3 คน ในปี 2556  โดย
ครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์
ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี 2557 เพศชาย 71.3  ปี เพศหญิง 78.2  ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน  จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9  
ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 
2556  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50  นอกจากน้ี  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการ
ส ารวจต่างๆ  พบว่าปัญหา  ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปช่ัน  โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้  
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒  ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9  ในปี 2556  แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484  ในปี 2554 เหลือ 0.465  ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อย
ละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘  ของรายได้ทั้งหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10  ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
1.1 สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  
ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน

น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 มีการถือครองท่ีดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือ
ครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 325.7  เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน  
และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่อง
ค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมี
โอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

 (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556  พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึน จากการ
เข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50  ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29  ล้านคน ในปี 2555  เป็น 2.471  ล้านคน ในปี 2557  ท าให้
แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4  ในปี 2557  อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่า
แรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่
สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

 
 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

36 
2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9  ได้รับความคุ้มครองทางด้าน

สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8  ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7  และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1  ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3  ล้านคน 
จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ 10.4  ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น 800  บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5  
และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง 
4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ  ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่
ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยง
กับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์
ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632  แห่งในปี 2555  เป็น 152,377  แห่ง ในปี 2556  ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วงระยะเวลากว่า 10  
ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  
ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
 (1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทาง

การเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น  โดย
พื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ท้ังหมดของประเทศในปี 2504  เป็น 102 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  การชะล้างพังทลายของดิน  
นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่
มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการ
กระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  จ้านวนมาก  เช่น การ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มี
พื้นที่ปุาชายเลนกว่า 2.3  ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5  ล้านไร่ ในปี 2552  คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8  ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบาย
ปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534  และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  
อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างปี  2549-2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี 2554  ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549  ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน 
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ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  ความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี 2555 ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6  อยู่ท่ีระดับ 1.08 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 54  ของความต้องการใช้ในปี 2555  และคิดเป็นร้อยละ 12.5  ของ GDP 
โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นใน
ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ท่ีระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555  การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

 (5) ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25  ลุ่มน้ าหลัก น้ า
ท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อย
ละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 25  แอ่งน้ าบาดาล  มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวม
ประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ  ในปี 2557  มีจ านวนประมาณ 
151,750  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ  มีจ านวน 102,140  ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อ

วันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้อง
ตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
เพิ่มสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย  ในปี 2557  มีประมาณ 2.69  ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70  โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน  แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในป ี2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง  ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs) 
โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พ้ืนท่ีอื่น  เช่น 
กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา  ซึ่งได้รับ
ผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557  ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุุนละอองและ
เบนซินมีปริมาณลดลง  ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555  
และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชน
ดีขึ้น 
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(3) คุณภาพน้้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง  10 ปีท่ีผ่านมา  (พ.ศ. 2548-

2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน้าเสียจาก
ชุมชน  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน 10.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสีย
รองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  ในปี 2533  ปริมาณ  229.08  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพิ่มเป็น 265.9  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในป ี2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อป ีอย่างไรก็
ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่ม
มากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่า
กว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัย
มีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของ
จ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  
ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกันในสังคมไทย  ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556  แต่
องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจ าเป็นของ
ประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรร
มาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมี
ส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จาก
กลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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  (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  72% ในปี 2557  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อ
เทียบกับปี 2545  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 52 % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 77 % 
แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 

2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3  ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วน
ภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการ
น าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง  และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอ านาจ
ให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  
หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ  อปท. โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2543  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้
รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17  ในปีงบประมาณ 2550  และร้อยละ 28.21  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับท่ี 1 จ านวน 
185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับท่ี 2 จ านวน 75  งาน/
กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9.850  คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378  คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295  คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ท่ีสถานี
อนามัย จ านวน 79  คน และลูกจ้างประจ า 3,098  คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม  และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90  ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให ้อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  
เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ  การเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
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2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมา
ลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่
เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้ 38  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  
คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84  คะแนน และมาเลเซียได้ 52  คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปช่ัน
น้อย) 
3 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

3.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความมั่นคง  และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

3.2 การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3 เป้าหมาย 
3.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 ในปี 2546  เพิ่มขึ้นเป็น 317,051  บาท (9325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี 
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3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3.3 การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

3.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

4 แนวทางการพัฒนา 
4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

4.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่าง
พื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
4.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ
เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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4.1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่า
อากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

4.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมี
คุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้น
ปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า  ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก  ทางน้า และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ท่ีมี
ความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ  เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  
เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
4.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพ
เพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้าง
เสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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4.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

4.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

4.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในด้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการ
ใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

4.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
4.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ี  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

4.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
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4.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร  สนับสนุนให้

เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้า  พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม  เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า  การลงทุน และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

4.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพื่อช่วยอ้านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  
กระจายการถือครองท่ีดิน  จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม  และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้า
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพื้นท่ี  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า  และองค์กรผู้ใช้น้า  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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4.5.3 การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ  
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

4.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

4.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม  วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
4.6.1  การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปช่ันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

4.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

4.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ  
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 

  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายอย่างเหมาะสม  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร 
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
4. รายได้ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการบริการ 
2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
4. การส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตรและบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

  สถานท่ีท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. รายได้จากการท่องเทียวท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน 
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
2. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3. ระดับความส าเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

   5. เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

  ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย  
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
2. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
4. อัตราผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
5. สัดส่วนจ านวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่อหมู่บ้าน 
6. อัตราปุวยของผู้ปุวยรายใหม่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
7. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
8. อัตราการมีงานท าและมีอาชีพ 
9. อัตราการดูแลและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 
2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม 
3. เสริมสร้างความปลอดภัยสู่สังคมสงบสุข  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2๕๖1–256๔) 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนส าคัญ และ
เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
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พันธกิจ 

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

เป้าประสงค์หลัก 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาภูมิท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
  3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
  4. เกษตรมีรายได้สูงขึ้น 
  5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น 
  6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
  9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  10. มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 

  1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับ ประเทศ 
ส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา    และมัธยมศึกษา 
  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้ขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาประสงค์ 
  1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขต
การศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์ ” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
  1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับ
ปริญญาเอก และได้กลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  และส่งเสริมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้บุคลากรที่มีความ

โดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
  1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาเอก 
  1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามาถ่ายทอดและช่วยให้
เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน  ที่มีคุณภาพ
เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 

1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่าน
โครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมี
โอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFIมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนท่ีมีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน  การสอน 
1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มี

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการ
เรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส้าคัญ 
แนวทาง 

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรู้เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่

ทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพื้นท่ีภายในสถานศึกษาท่ีเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อให้

ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
  1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถีชุมชนชาว
ชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็นส่วน ประกอบ
ส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
  1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและโอกาส
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้
ของประชาชน 

 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อม
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทาง 
  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
  2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
  3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
  2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
  2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
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มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แนวทาง 
  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด “การตลาด
น าการผลิต” 
  2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดงผ้าจากใย
สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีโดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิ 
  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 
  2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิต สินค้า
ของชุมชนและท้องถิ่น 
  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน าองค์ความรู้
สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ  ลดต้นทุนการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
  2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ     การแปร
รูป และผู้จ าหน่าย 
  2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 
  2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 

แนวทาง 
  2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
  2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับการอยู่
อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
  2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อัน
เป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
  2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อท่ีเน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน ท้องถิ่น 
  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ เข้มแข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาท่ีมีความรู้ประจ าศูนย์และสนามกีฬาอย่าง
เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
  2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
  3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น  
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย  และมันส้าปะหลัง 

แนวทาง 
  3.1.1ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่
ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในวิธีทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลผลิตมากข้ึน 
  3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา  
โคเน้ือโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช ใน
ชุมชนและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
  3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด นครชัย
บุรินทร์ 
  3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.4 ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลค่า 
  3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริกและยางพารา 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 
  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดย
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ จังหวัด 
ชัยภูมิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น  
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

แนวทาง 
  4.1.1 ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
  4.1.2สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์  ท่ีโดดเด่น
ของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับ ชาติและนานาชาติ 
  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 
  4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย และภูมิทัศน์
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์

แนวทาง 
  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้าน
การท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็น
ต้น 
  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนท่ี 
  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ อนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีในการปรับปรุงเส้นทาง และ
พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีให้สวยงามและโดดเด่นเพื่อเพิ่ม จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
  4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็น ถนนสาย
ท่องเที่ยวท่ีสวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึกปุาปรงพันปี 
ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพื้นบ้าน   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
  4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อจัดท าเป็นสวยสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว
ใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีดูแล ปุาไม้
ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญา
ด้ังเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวทาง 
  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด รากฐาน และ
สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งข้ึน 
  4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นท่ีโดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการที่มี ความเป็น
เอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 
  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และ
สินค้าอ่ืนๆ ท่ีโดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวท่ีให้บริการข้อมูล การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
แนวทาง 
  4.4.1 เสริมสร้างการเช่ือมโยงและสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละ
พื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นท่ีประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
  4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีวิชิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มา
พัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในเชิงจิตใจ 
โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานท่ีจริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้า
พ่อพระยาแล 
  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตที่
นักท่องเที่ยวสามารถช่ืนชมและสัมผัสได้ 
  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอในเชิง 
ประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
 
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของประเทศ 

แนวทาง 
  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศในแต่ละพื้นท่ี 
  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 
ระดับประเทศ 
  4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์   ท่ีสวยงาม
ให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
  4.5.4  ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น“เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวท้ังภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงข้ึน 
  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
  4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อ
การพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
  2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  
  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
  5.1.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 
  5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ พร้อมเพื่อ
การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
  5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น 
การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
  5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงานมา
สนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ 
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
  5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
  5.2.2 สร้างระบบเช่ือมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนา การผลิต
พืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
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มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 

5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต
พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟูาจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
  5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการผลิตไฟฟูาของ
ชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลม และกฎหมายด้าน
การผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 

5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่น และ
การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
  6.1.1ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทยและ
จากประเทศในประชาคมอาเซียน 
  6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ 
  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
 
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขนถ่าย สินค้า
เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีพื้นท่ีปุาไม้เพิ่มขึ้น  
  2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  
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มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพ่ิมขึ้น 

แนวทาง 
  7.1.1ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีปุาอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น 
“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนปุา” 

7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรปุาไม้อย่างมี
คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของปุาไม้กับ
ผลกระทบจากการท าลายปุาอย่างต่อเนื่อง 
  7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่และแหล่งน้้า
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แนวทาง 
  7.2.1เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี 
  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพของ
ชาวชัยภูมิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าของ
ชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หน่ึงอ่างเก็บน้ า ” เพื่อให้แต่ละพื้นท่ีมีแหล่งน้ าส ารองเพื่อรองรับ 
ในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
  7.2.6 วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมีจุดแวะพักผ่อน
ระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

แนวทาง 
  7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการ ก าจัดขยะ
ชุมชนและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 
  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
  7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทาง 
  8.1.1ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มี ลักษณะการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
  8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
  8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
  8.1.6 พัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารให้กับ
ประชาชน 
  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
แนวทาง 
  8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน โดย
พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที ่4 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและ
สังคมการ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

เศรษฐกิจ การเกษตร   
3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
บริการชุมชนและ

สังคม 
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการ 
สังคม 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

การเศรษฐกิจ การเกษตรเคหะ ส านักปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

และชุมชน กองช่าง  

5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-การศึกษาฯ 
-กองสวัสดิซการฯ 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน - - 
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แบบ  ผ. 01 
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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แบบ ผ. 07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 


