
  ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑.  วสิัยทัศน์การพัฒนา 

เชดิชูคุณธรรมน ำประชำ พัฒนำล ำคันฉูเพื่อกำรเกษตร  เชงินิเวศนแ์บบพอเพียง ชุบเลี้ยงชุมชนอยู่ดีมสีุข 

๒.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชรพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. กำรก่อสร้ำงถนนปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรคมนำคม 

๒. กำรพัฒนำระบบจรำจร 

๓. โครงกำรพัฒนำระบบประปำแหล่งน้ ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ประชำชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๒. ปรับปรุงและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมสังคมภำคเกษตรกรรมให้เป็นไปตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละด ำเนินชีวติแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เสริมตลอดทั้งปี 

๓. ส่งเสริมกำรผลติโดยใช้ปัจจัยกำรผลติที่มีคุณภำพและรำคำถูก 

๔. ฝกึอบรมให้ควำมรูแ้ละทักษะในกำรผลิตแก่สมำชิก/กลุ่มอำชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

แนวทางการพัฒนา 

๑. เร่งรัดพัฒนำคุณภำพของประชำชนให้มคีุณภำพชีวติที่ดี 

๒. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรขั้นพืน้ฐำน 

๓. กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศกึษำและจัดกำรศกึษำให้ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

๕. ส่งเสริมและรักษำวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 

๗. ส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรป้องกันสำธำรณภัย 

 

๑๗ 



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงานท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

๒. ปรับปรุงเครื่องมอืเครื่องใช้ภำยในส ำนักงำนและพืน้ที่รับผดิชอบ 

๓. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรของท้องถิ่น 

๔. ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ภำยในต ำบล 

๓. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ 

วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติอันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพ

แห่งเขต อ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่ อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของ

ชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติ อย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคง

ทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ  

ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมควำม

มั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง ของ

สภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงใน

ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูล

ประเทศที่มศีักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ดอ้ยกว่ำ 

ความมั่นคง  

• การมีความมั่นคงปลอดภัย จำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในและภำยนอกประเทศ ใน 

ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมอืง 

• ประเทศ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตรยิ์ที่ 

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำร

บริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภบิำล 

• สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนกึก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมี 

ควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

• ประชาชน มีควำมมั่นคงในชีวติ มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวติ มีที่อยู่ 

อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 ๑๘  



• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

ความมั่งค่ัง 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ยกระดับประเทศในกลุ่ม 

ประเทศรำยได้สูงควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำ

เทียมกันมำกขึน้ 

• เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและ 

ภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมภิำคทั้ง

กำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับ

โลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมพีลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทำง 

ปัญญำ  ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

  ความยั่งยืน 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจรญิ รำยได้ และคุณภำพชวีิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้น 

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ 

• การผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 

ประชำคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมี

คุณภำพที่ดขีึน้ คนมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม มีควำมเอือ้อำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมสี่วนรว่มของประชำชนทุกภำค 

ส่วน  เพื่อกำรพัฒนำในทุกระดับ อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ ำเป็น

จะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุก

ภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จงึจ ำเป็นจะต้อง ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อ

ถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่ กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำง

ควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน 

เอกชน ประชำสังคม ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์  แห่งชำติและ

บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด

๑๙ 



ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี

ควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปี

ต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร ์ได้แก่  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำก  

ภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ

แนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

๑.๑ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

๑.๒ กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำ ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำง

ควำมเช่ือม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม  

๑.๓ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบ เรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม

มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล  

๑.๔ กำรพัฒนำระบบกลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย

ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่  

๑.๕ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ภำยในประเทศสรำ้งควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 

๑.๖ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง

ของฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  

๑.๗ กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสูแ่นวระนำบมำกขึ้น 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร

เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ ำเป็นต้องยกระดับผลิ ตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งใน สำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำรกำรสร้ำง

ควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็น  ผู้ประกอบกำร 

รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแหง่อนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุก

ด้ำน อันได้แก่ โครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม กำรพัฒนำทุน

มนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและ ภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

๒.๑ กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำม

เชื่อมั่น กำรส่งเสริม กำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจน

กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำคและเป็นกำร

ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลคำ่มำกขึ้น 

๒๐ 



๒.๒ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรบนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัล และกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรม  กำรผลิตและ

บริกำร โดยมุ่งสูค่วำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำและในภำคบริกำร

ที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอำหำรคุณภำพ

สะอำดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและ

อำหำรคุณภำพสะอำดและปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรม ศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ปัจจุบันที่มีศักยภำพสูงและพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพิ่ม

มูลค่ำและยกระดับหว่งโซ่มูลคำ่ในระดับสูงขึน้ 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำยมีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยวและพัฒนำให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพธุรกิจบริกำรดำ้นกำรเงนิและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่นๆ เป็นต้น 

๒.๓ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ

แรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สูส่ำกลและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบัน

เกษตรกร  

๒,๔ กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบ

เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง

และโครงสรำ้งพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ  

๒.๕ กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนกำรขนส่งด้ำนพลังงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ  

๒.๖ กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 

ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำง

ประเทศ รวมถึงสรำ้งองค์ควำมรู้ดำ้นกำรตำ่งประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่

แข็งแกร่งของประเทศ มีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิด  วิเครำะห์

อย่ำงมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่

มั่นคง กรอบแนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

๓.๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวติให้ สนับสนุนกำรเจรญิเติบโตของประเทศ  

๒๑ 



๓.๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรศกึษำและกำรเรียนรูใ้ห้มคีุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง  

๓.๓ กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ 

๓.๔ กำรสรำ้งเสริมให้คนมสีุขภำวะที่ดี  

๓.๕ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่ม

เพำะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทยีมกันทางสังคม  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพื่อเร่งกระจำยโอกำส

กำรพัฒนำและ สร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ ำไปสู่สังคมที่ เสมอภำคและเป็นธรรม กรอบ

แนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

๔.๑ กำรสรำ้งควำมมั่นคงและกำรลดควำม เหลื่อมล้ ำทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคม  

๔.๒ กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 

๔.๓ กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่กำรด ำรงชีวติในสังคมสูงวัย  

๔.๔ กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน  

๔.๕ กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนใหเ้ป็นกลไกใน กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและมีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำร

ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง สภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติและพัฒนำมุ่งสู่

กำรเป็นสังคมสีเขยีว กรอบแนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

๕.๑ กำรจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันกำร ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  

๕.๒ กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร

จัดกำร อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร  

๕.๓ กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๔ กำรพัฒนำเมอืงอุตสำหกรรมเชงินเิวศและเมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

๕.๕ กำรรว่มลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ  

๕.๖ กำรใชเ้ครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อใหห้นว่ยงำนภำครัฐมี

ขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กระจำยบทบำทภำรกิจ

ไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภบิำล กรอบแนวทำงที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

๖.๑ กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหนว่ยงำนภำครัฐ ให้มขีนำดที่เหมำะสม  

๖.๒ กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  

๒๒ 



๖.๓ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  

๖.๔ กำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๖.๕ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสำกล 

๖.๖ กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของ หนว่ยงำนภำครัฐ 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที ่๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 

๑.๒ พัฒนำเด็กวัยเรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใชชี้วิต

ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 

๑.๓ ส่งเสริมแรงงำนให้มคีวำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำดงำน 

๑.๔ พัฒนำศักยภำพของกลุ่มผู้สูงอำยุใหม้ีโอกำสเข้ำสู่ตลำดงำนเพิ่มขึน้ 

๑.๕ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย 

เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ ขยำยผลควำมรว่มมอืระหว่ำงสถำบันกำรศกึษำภำคเอกชนและผูเ้ชี่ยวชำญในกำรยกระดับ

คุณภำพกำรศกึษำ สู่ควำมเป็นเลิศ 

๒.๒ ส่งเสริมระบบทวิภำคี หรอื สหกิจศึกษำ 

๒.๓ พัฒนำคุณภำพครู 

๒.๔ พัฒนำสื่อกำรเรียนรูท้ี่หลำกหลำย 

๒.๕ ส่งเสริมกำรสรำ้งเครือขำ่ยระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน ในกำรพัฒนำแหลง่เรียนรูใ้นชุมชน 

เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑ พัฒนำควำมรูใ้นกำรดูแลสุขภำพด้วยตนเอง 

๓.๒ พัฒนำรูปแบบกำรออกก ำลังกำยและโภชนำกำร 

๓.๓ ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดในผลติภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ 

๓.๔ สร้ำงกลไกในกำรจัดท่ำนโยบำยสำธำรณะที่ตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 

 

๒๓ 



เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ กำรเสริมสรำ้งควำมอยู่ดีมสีุขของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะคนให้มีคุณภำพ 

๔.๒ กำรหลอ่หลอมคนไทยใหม้ีควำมเป็นพลเมืองที่ดี และภำคธุรกิจท่ำธุรกิจเพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง

กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลรำยได้ให้ครอบคลุมประชำกรทั่วประเทศ เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง

ทำงสังคมและกำรจัดสวัสดิกำรที่สำมำรถเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยได้ 

๑.๒ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน

ฐำนรำก โดยสร้ำงและพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสร้ำงกระบวนกำรวิจัยในชุมชนเพื่อน่ำไปสู่

กำรแก้ไขปัญหำใน ชุมชน ส่งเสริมกำรใช้ ICT ในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน ส่งเสริมกำรประกอบ

อำชีพของผู้ประกอบกำรระดับ 

๑.๓ กำรก ำหนดนโยบำยกำรคลังเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี

รำยได้นอ้ยใหม้ีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มกำรจัดเก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สิน จัดสรรงบประมำณเชิงบูรณำ

กำรและเชิงพื้นที่ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อลดควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมควบคู่ไปกับ

เป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มี

รำยได้ต่ ำสุด อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง กำร

จัดบริกำรด้ำนสุขภำพใหก้ับประชำกรที่อยู่ในพื้นที่หำ่งไกล กำรเพิ่มแต้มต่อในกำรจัดกำรคุ้มครองทำงสังคม

และสวัสดิกำร 

๒.๒ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค โดยกำรให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ

หน้ำที่ตำมกฎหมำยแก่ประชำชน กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อ

เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 

๒.๓ กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมำณและ

คุณภำพรวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรใหม้ีกำรกระจำยตัวอย่ำงเป็นธรรม 

๒.๔ กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศและบทบำทสตรีในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งใน

ระดับชำติและระดับท้องถิ่น 

 

๒๔ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง 

๑.๑ เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรงบประมำณของประเทศ 

๑.๒ พัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐ 

๑.๓ ใช้มำตรกำรภำษีสรำ้งแรงจูงใจในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๔ ปรับโครงสรำ้ง ฟื้นฟู และพัฒนำประสิทธิภำพรัฐวิสำหกิจที่มีปัญหำฐำนะกำรเงนิ 

๑.๕ ลดควำมเสี่ยงทำงกำรคลังจำกภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

๑.๖ กระจำยอ ำนำจกำรปกครองทำงกำรคลังให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑.๗ ทบทวนบทบำทของสว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ  

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน ขยำย

กำรเข้ำถึง บริกำรทำงกำรเงิน พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภำพและ

เสถียรภำพของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

เป้าหมายที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ กำรพัฒนำภำคกำรเกษตรโดยพัฒนำแหล่งน้ ำ ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงพืน้ที่ท ำกิน เสริมสร้ำง

ขีดควำมสำมำรถกำรผลิตในห่วงโซ่อุตสำหกรรม เกษตร เร่งขยำยผลแนวคิดกำรท่ำกำรเกษตรตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตร 

๒.๒ กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมโดยพัฒนำควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรม ศักยภำพปัจจุบันและ

วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต 

๒.๓ กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยวโดยเสริมสร้ำงขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชงิธุรกิจ

ของภำคบริกำรให้เติบโตและสนับสนุนภำคกำรผลิต ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนภำค

บริกำรและกำรท่องเที่ยวและปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๒.๔ กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน เพื่อรองรับควำมเป็นชำติกำรค้ำ 

๒.๕ กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อำทิ ฝีมือแรงงำน ระบบทรัพย์สินทำง

ปัญญำและกฎระเบียบต่ำงๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ 

๑.๒ ใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 

๒๕ 



๑.๓ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดนิและแก้ไขกำรบุกรุกที่ดนิของรัฐ 

๑.๔ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

๑.๕ วำงแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ 

เป้าหมายที่ ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย

และเท่าเทยีม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ สนับสนุนให้มแีผนแมบ่ทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำรในระดับ ลุ่มน้ ำทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ 

๒.๒ ปรับปรุงประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งระบบอย่ำงยั่งยืน 

๒.๓ น ำกระบวนกำรประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ 

๒.๔ สร้ำงควำมมั่นคงและเท่ำเทียมด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและน้ ำเพื่อสนับสนุนภำคกำรผลติ 

เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

ระบบนเิวศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ 

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำและอำกำศ  

๓.๓ พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนเมืองเพื่อรองรับกำรเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๔ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๓.๕ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม อำทิ กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 

เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 

๔.๒ บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 

๔.๓ กำรพัฒนำควำมรว่มมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑.๑ จัดกิจกรรมเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตรยิ์ 

๑.๒ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและป้องกันกำรล่วงละเมิด สถำบันหลักของชำติ 

๒๖ 



เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ สร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงบนพื้นฐำนสิทธิและหน้ำที่ตำม

ระบอบ ประชำธิปไตย 

เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๓.๑ ขจัดควำมขัดแย้งลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมทั้งสร้ำงโอกำสใน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ที 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมก ำลังป้องกันประเทศและรักษำผลประโยชน์ของชำติ 

๔.๒ ด ำเนินควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศอย่ำงสมดุล 

เป้าหมายที่ ๕ ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 

๑๐ ของโลก 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๕.๑ พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรข่ำวกรองควบคู่กับกำรพัฒนำแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องใหม้ี

ประสิทธิภำพ 

เป้าหมายที่ ๖ สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๖.๑ พัฒนำระบบกำรแจ้งเตอืนกำรป้องกัน กำรเผชิญเหตุในภำวะวิกฤติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่

ใน อันดับสองของอาเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐใหม้ีควำมโปร่งใส

ทันสมัย คล่องตัว มขีนำดที่เหมำะสมเกิดควำมคุ้มคำ่ 

๑.๒ ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรตดิตำมตรวจสอบกำรเงิน กำรคลัง

ภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จำ่ยมีประสิทธิภำพ 

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๒.๑ เร่งทบทวนกำรกระจำยอ ำนำจกำรถ่ำยโอนภำรกิจเรื่องกำรศกึษำและสำธำรณสุข 

๒๗ 



๒.๒ พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร 

๒.๓ เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร และปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรรำยได้และเงิน

อุดหนุนของท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

๓.๒ ป้องกันกำรทุจริต โดยอุดชอ่งโหว่ของกฎหมำยในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

๓.๓ วำงระบบและกระบวนกำรจัดกำรต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 

เป้าหมายที่ ๔ ลดข้อร้องเรยีนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็น

ธรรม 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๔.๑ ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มคีวำมทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสำกลหรอืข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑.๑ พัฒนำระบบขนส่งทำงรำง ขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง โครงข่ำยทำงถนน ระบบขนส่งทำง

อำกำศ และระบบขนส่งทำงน้ ำ 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๒.๑ สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกลงทุนด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำ

ระบบกำรก ำกับ ดูแลในระบบขนส่ง 

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๓.๑ พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบบริหำร จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ระบบกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรคำ้และบริหำรจัดกำรระบบติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำระบบโลจสิติกส์ของประเทศ 

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพ้ลังงำน  

๔.๒ จัดหำพลังงำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใชแ้ละสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน 

๔.๓ เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใชพ้ลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด 

๒๘ 



๔.๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงพลังงำนและเพิ่มโอกำสของไทยในกำรพัฒนำพลังงำนใน

ภูมภิำคอำเซียน 

เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดจิทิัล 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๕.๑ พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมของประเทศใหท้ั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

๕.๒ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ 

๕.๓ ส่งเสริมนวัตกรรมกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศของไทยพัฒนำ

ควำมรูแ้ละ ทักษะของประชำชน 

๕.๔ สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๖.๑ พัฒนำระบบน้ ำประปำให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๖.๒ บริหำรจัดกำรกำรใชน้้ ำอย่ำงมปีระสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

๖.๓ เร่งรัดกำรลดอัตรำน้ ำสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันของระบบประปำทั่ว

ประเทศ 

๖.๔ เร่งปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรประปำ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่าย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และ

มีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์  โดยเสริมสร้ำง

นวัตกรรมภำคธุรกิจ พัฒนำนวัตกรรมภำครัฐและภำคสังคม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้

เกิดประโยชน์คุม้ค่ำ 

๑.๒ พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรในอนำคตเร่งสร้ำงนักวิจัยมอือำชีพ 

๒.๒ พัฒนำศักยภำพนักวิจัยใหม้ีทั้งควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 

๒.๓ พัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกรวิจัยทั้งในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

๒.๔ ดึงดูดบุคลำกรผู้เช่ียวชำญ นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ในต่ำงประเทศให้มำท ำงำนในประเทศ

ไทย 

๒๙ 



๒.๕ ส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์

และคณิตศำสตร ์ 

๒.๖ ส่งเสริมกำรเรยีนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

๒.๗ พัฒนำตลำดรองรับงำนส ำหรับบุคลำกรวิจัย 

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

เทคโนโลยี  จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ ๑ ใน ๓๐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนำระบบรองรับเทคโนโลยีส ำคัญๆ ให้เกิดประสทิธิภำพ 

๓.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำน 

๓.๓ สนับสนุนให้ตำ่งชำติเข้ำมำลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนำในประเทศ 

๓.๔ สนับสนุนเครื่องมือทำงกำรเงนิใหม่ๆ และหลำกหลำยเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 

๓.๕ เร่งพัฒนำและประชำสัมพันธ์ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค 

๓.๖  สนับสนุนให้ เกิดกำรร่วมท ำงำนและแบ่ งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์  เครื่องมือและ

หอ้งปฏิบัติกำรทดลองระหว่ำงสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐและภำคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๑ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น

ธรรมมากขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน/ยกระดับกำรท่องเที่ยวสู่นำนำชำติ/เสริมสร้ำง

มำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๑.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

๑.๓ พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ ผลติภัณฑ์ที่มมีูลค่ำเพิ่มสูง 

๑.๔ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรม 

๑.๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

๑.๖ พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

๑.๗ ยกระดับฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

๓๐ 



เป้าหมายที่ ๒ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดแีละ

การเดิน ทางสะดวก 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ พัฒนำเมืองหลักพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่และ

ปลอดภัย พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง รักษำอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรเมอืง 

๒.๒ พัฒนำเมืองส ำคัญ อำทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครรำชสีมำ ภูเก็ต หำดใหญ่ 

และเมืองใหม่บริเวณชุมทำงเชื่อมโยงกำรขนส่งระบบรำงที่เกิดขึ้นใหมท่ี่ส ำคัญ 

เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๓.๑ เร่งรัดกำรแก้ปัญหำมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำง

เป็นรูปธรรม 

๓.๒ สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลัก 

๓.๓ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและคุณภำพบริกำรสังคมเพื่อรองรับกำรดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน

และกำรเป็นฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

เป้าหมายที่ ๔ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๔.๑ ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุนในพืน้ที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

๔.๒ สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพของพืน้ที่และยกระดับกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจในพืน้ที่ 

๔.๓ ส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์

จำกกำรพัฒนำ 

๔.๔ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาค ทั้งด้านโลจิสติกส์การค้า การบริการและการ

ลงทุน 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑.๑ เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนำคมภำยใต้ควำม

ร่วมมือระดับอนุภูมิภำคและภูมภิำคอำเซียน 

 

 

๓๑ 



เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียนและ

อนุภูมิภาค 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒.๑ พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจและกำรบริกำรและกำรลงทุนที่มี

สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภำค 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับ

การพัฒนา เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๓.๑ ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยำยฐำนกำรผลิตกำรค้ำกำรบริกำรของผูป้ระกอบกำรไทย

สร้ำงผลตอบแทนจำกเงนิทุนและ know how ของไทยและพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ  

(Trading Nation) 

เป้าหมายที่  ๔ ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน

ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

๔.๑ มุ่งเปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำง

ยุทธศำสตร ์(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมภิำคและภูมภิำคที่มีควำมเสมอภำคกัน 

เป้าหมายที่ ๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม

ส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๕.๑ กำรสรำ้งควำมเป็นหุน้ส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมภิำคและนำนำประเทศ 

๕.๒ กำรเข้ำร่วมเป็นภำคี ควำมรว่มมอืระหว่ำงประเทศระหว่ำงภูมิภำค 

เป้าหมายที่ ๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่  

๖.๑ แนวทำงกำรพัฒนำบูรณำกำรควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆภำยในประเทศและภำรกิจด้ำน

กำรตำ่งประเทศ 

๕. THAILAND 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศนเ์ชงินโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยหรอืโมเดล 

พัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่เข้ำมำบริหำรประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มี

ภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำง

พัฒนำประเทศให้เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล

๓๒ 



แรก “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภำคกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขำย พืชไร่ พืชสวน หมู  หมำ กำ ไก่ 

เป็นต้น ไปสู่ยุค “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสำหกรรมเบำ เช่น กำรผลิตและขำยรองเท้ำ เครื่องหนัง 

เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋ำ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และก้ำวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 

3.0” ที่เน้นอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก เช่น กำรผลิตและขำย ส่งออกเหล็กกล้ำ รถยนต์ กลั่นน้ ำมัน 

แยกก๊ำซธรรมชำติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ว่ำประเทศไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รำยได้ประเทศยังอยู่ใน

ระดับปำนกลำงอยู่อย่ำงนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงประเทศ จงึเป็นเหตุให้น ำไปสู่ยุคที่สี่ให้รหัสใหม่

ว่ำ “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรำยได้สูง โดยวำงเป้ำหมำยให้เกิด

ภำยใน ๕-๖  ปีนี้  คล้ำยๆกับกำรวำงภำพอนำคตทำงเศรษฐกิจที่ ชัดเจนของประเทศที่พัฒนำ เช่น 

สหรัฐอเมริกำ “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India”หรือประเทศ

เกำหลีใต้ที่วำงโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” 

  “ประเทศไทย 4.0” เป็นควำมมุ่งมั่นที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่                  

“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐำนคิดหลัก คือ เปลี่ยนจำก

กำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง ”นวัตกรรม” เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจำกกำร

เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น ดังนั้น“ประเทศไทย 4.0” จงึควรมีกำรเปลี่ยนวิธีกำร

ท ำที่มีลักษณะส ำคัญ  คือ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั่งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำร

บริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น

ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือ

อยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภำพสูงเปลี่ยนจำก 

Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ไปสู่ High Value Services เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำ

ไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ และทักษะสูง 

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีกำรพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “๕ กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย” ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

๒. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 

๓. กลุ่มเครื่องมอือุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

๔. กลุ่มดิจติอล เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตที่เช่ือมตอ่และบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์

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

๕. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (Creative, Culture & 

High Value Services) 

๓๓ 



ทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย จะเป็นแพลทฟอร์มในกำรสร้ำง “New 

Startups” ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) ในกลุ่มที่ ๑

เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Meditech) สปำ ในกลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

(Robotech) ในกลุ่มที่ ๓ เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) 

เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) อี–มำร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มที่ ๔ 

เทคโนโลยีกำรออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว 

(Traveltech) กำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ ๕ เป็นต้น 

โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วน

หนึ่งของ “10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคต” (๕ อุตสำหกรรมที่เป็น Extending S-Curve บวก ๕ อุตสำหกรรมที่

เป็น  New S-Curve) ที่รัฐบำลได้ประกำศไปก่อนหน้ำนั้น กล่ำวคือ ใน “๑๐ อุตสำหกรรมแห่งอนำคต” จะมี

บำงกลุ่มอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพึ่งพิงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก อำทิ อุตสำหกรรม

กำรบิน (Aviation)  ส่วนใน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็น

ส่วนที่ประเทศไทยต้องกำรพัฒนำด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือจำก

ต่ำงประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได ๓ ขั้น” ของ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของ “กำรพึ่งพำตนเอง 

พึ่งพำกันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่ำงมีพลัง”เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ “ประเทศไทย 

4.0” คือ กำรขับเคลื่อน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ภำยในระยะเวลำ ๓-

๕ ปีข้ำงหน้ำ เป็นกำรเปลี่ยน “ปัญหำและควำมท้ำทำย” ให้เป็น “ศักยภำพและโอกำส” ในกำรสร้ำงควำม

มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยนจำกปัญหำกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ให้

เป็น สังคมผู้สูงอำยุที่มีพลัง (Active Aging) กำรพัฒนำหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ กำรยกระดับเมืองให้เป็น 

Smart City กำรเปลี่ยนสินค้ำโภคภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ข้ำว ยำงพำรำ น้ ำตำล มันส ำปะหลัง ให้กลำยเป็นอำหำร

สุขภำพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Nutraceutics) ที่มีมูลค่ำสูง กำรเปลี่ยนกำรเกษตร

แบบดั้งเดิม ให้เป็นกำรเกษตรแม่นย ำสูง (Precision Farming) และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและ

เทคโนโลยีน้ ำ เป็นต้น 

กล่ำวโดยสรุป กระบวนทัศนใ์นกำรพัฒนำประเทศ ภำยใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี ๓ ประเด็นที่ส ำคัญ 

๑. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ในกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 

มั่นคง และยั่งยืน อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. เป็น “Reform in Action” ที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรปฏิรูปกำร

วิจัยและกำรพัฒนำ และกำรปฏิรูปกำรศกึษำไปพร้อมๆ กัน 

๓. เป็นกำรผนึกก ำลังของทุกภำคส่วนภำยใต้แนวคิด “ประชำรัฐ” โดยเป็นประชำรัฐที่ผนึก

ก ำลังกับเครอืข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ กำรวิจัยพัฒนำ และบุคลำกรระดับโลก ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงของกำร “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

 

๓๔ 



๖. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

❖ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๑) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน  ๑  ประกอบด้วย  อุดรธำนี หนองคำย หนองบัวล ำภู  

บึงกำฬ และ เลย ควรเน้นกำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อรักษำสมดุลธรรมชำติ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตด้ำน

กำรเกษตร  พัฒนำกำรท่องเที่ยว  กำรส่งเสริมกำรคำ้  เร่งแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำจำกภำวะฝนแล้ง 

(๒) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดำหำร  

ควรเน้นให้ควำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้ำน เพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรผลิต

สินค้ำกำรเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทำนกำรท ำปศุสัตว์โดยเฉพำะโคเนื้อ เร่งแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ

จำกภำวะฝนแล้ง 

(๓) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลำง ประกอบด้วย ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม และ 

ร้อยเอ็ด  ควรเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของเมือง รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร และกำร

ลงทุนของภำค กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรท ำกำรเกษตรก้ำวหน้ำ เร่งแก้ไข

ปัญหำกำรขำดแคลำนน้ ำจำกภำวะฝนแลง้ 

(๔) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง ๑ ประกอบด้วย อุบลรำชธำนี ศรสีะเกษ ยโสธร และ 

อ ำนำจเจริญ ควรมุ่งเน้นพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม และขำดแคลนน้ ำ 

กำรสรำ้งงำนและสรำ้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น 

(๕) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง ๒ ประกอบด้วย นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ 

สุรินทร์  ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพ ส่งเสริมภำคกำรเกษตร พัฒนำกำร

ท่องเที่ยวทั้งกำรท่องเที่ยวเชงินเิวศน์และอำรยะธรรมขอมดว้ยกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม และพัฒนำเส้นทำง 

❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 

ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพ ส่งเสริมภำคกำรเกษตร พัฒนำกำร 

ท่องเที่ยว  ทั้งกำรท่องเที่ยวเชงินเิวศน์และอำรยะธรรมขอมดว้ยกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม และพัฒนำเส้นทำง 

❖ แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน”  

การวางต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

๑. เป็นฐำนกำรผลิตและศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรที่เข้มแข็ง และยั่งยืน Agriculture product base and 

center be vigorous and last 

๒. เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง Illustrious and central of 

nature and culture tourism 

๓. เป็นเมืองแห่งควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี Comfortable of natural 

resource and good environment  

๓๕ 



๔. เป็นเมืองที่สงัคมมคีุณภำพ มั่นคง และปลอดภัย Healthy and safety social  

พันธกิจ  

๑. พัฒนำระบบเศรษฐกิจฐำนรำก และเศรษฐกิจมหภำค 

๒. ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชงิธรรมชำติและวัฒนธรรม 

๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 

๔. พัฒนำสังคม คุณภำพชวีิต ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 

๑. เศรษฐกิจจังหวัดก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง (เศรษฐกิจดี) 

๒. สังคมมคีวำมมั่นคงปลอดภัย ประชำชนมคีุณภำพชวีิตที่ดี (สังคมดี) 

๓. ทรัพยำกรธรรมชำติสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย (สิ่งแวดล้อมด)ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

 ประชำชนมรีำยได้เพิ่มขึ้นและกระจำยอย่ำงเหมำะสม 

ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑ์มวลรวม 

๒. อัตรำกำรขยำยตัวของ GPP ภำคเกษตร 

๓. อัตรำกำรขยำยตัวของ GPP ภำคอุตสำหกรรม 

๔. รำยได้ของครัวเรือนผ่ำนเกณฑ ์จปฐ. 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนกำรผลิตและบริกำร 

๒. กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ประชำชน 

๓. กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและบริกำร 

๔. กำรส่งเสริมกำรตลำดสนิค้ำเกษตรและบริกำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

 สถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมสมบูรณ์และมีมำตรฐำน 

ตัวชี้วัด 

๑. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

๒. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

๓. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำน 

๔. ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

๓๖ 



กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. พัฒนำคุณภำพของแหล่งท่องเที่ยวสินค้ำและบริกำร 

๒. พัฒนำและยกระดับบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๓. ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

 ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวชี้วัด 

๑. ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืน 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงมสี่วนรว่ม 

๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีสว่นร่วม 

๔. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ 

๕. เพิ่มพืน้ที่ชลประทำน 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรฯและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร 

๒. อนุรักษ์ทรัพยำกรฯ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

๓. กำรรับมือภัยธรรมชำติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เป้าประสงค์ 

 ประชำชนด ำรงชีวติอย่ำงมคีุณภำพ มั่นคงและปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 

๑. ดัชนมีวลรวมควำมสุขของประชำชน 

๒. อัตรำกำรเกิดคดีอำชญำกรรม 

๓. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหต ุ

๔. อัตรำผูเ้สพผูต้ิดยำเสพติด 

๕. สัดส่วนจ ำนวนแหลง่เรียนรูชุ้มชนต่อหมู่บ้ำน 

๖. อัตรำป่วยของผู้ป่วยรำยใหม่ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 

๗. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน 

๘. อัตรำกำรมงีำนท ำและมีอำชพี 

๙. อัตรำกำรดูแลและคุม้ครองผู้ประสบปัญหำทำงสังคม 

 

๓๗ 



กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม 

๒. สร้ำงเสริมภูมคิุ้มกันทำงสังคม 

๓. เสริมสรำ้งควำมปลอดภัยสู่สังคมสงบสุข 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอำหำรพลังงำน

ทดแทนส ำคัญ และเป็นสังคมคุณภำพที่พรอ้มก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน”   

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศกึษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๒. พัฒนำคุณภำพชีวติและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 

๓. พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถภำคกำรเกษตร 

๔. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

๕. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

๖. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและรองรับกำรเจริญเติบโตของจังหวัด 

๗. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๘. บริหำรจัดกำรบ้ำนเมอืงที่ดีมีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์หลัก 

๑. เด็ก เยำวชน และประชำชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับกำรศกึษำที่มคีุณภำพ 

๒. ศำสนำ ศลิปวัฒธรรม และภูมปิัญญำภูมทิ้องถิ่นได้รับกำรสบืสำนคุณค่ำ 

๓. ประชำชนมคีุณภำพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

๔. เกษตรมรีำยได้สูงขึ้น 

๕. กำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิด้รับควำมนยิมเพิ่มสูงขึน้ 

๖. เป็นแหล่งสร้ำงพลังงำนทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

๗. ประชำชนมสี่วนรว่มในกำรอนุรักษ์และใชพ้ลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

๘. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชำคมอำเซียน 

๙. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

๑๐.มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำกกำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำมำรถน ำมำก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ก ำรพัฒนำใน

ภำพรวม ดังนี้ 

๓๘ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

๑. เด็ก เยำวชน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรศกึษำที่มคีุณภำพมำกขึ้น 

๒. ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสบืสำนคุณค่ำ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี ๑.๑ มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรศกึษำที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 

๑.๑.๑ สนับสนุนกำรจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภำพสูงเทียบเท่ำระดับ 

ประเทศ ส ำหรับรองรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้มีศักยภำพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษำ 

และมธัยมศกึษำ 

๑.๑.๒ ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้ขีดควำมสำมำรถสูงในทุกด้ำน ดึงดูดครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่มคีวำมโดดเด่นและเป็นเลิศเขำ้มำร่วมด ำเนินกำรจัดกำรศกึษำให้บรรลุเป้ำประสงค์ 

๑.๑.๓ ขยำยรูปแบบกำรศึกษำของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบควำมเป็นเลิศ

ไปสู่เขตกำรศึกษำอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

๑.๑.๓ สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับชำติ

และนำนำชำต ิ

๑.๑.๕ จัดสรรทุนกำรศึกษำให้นักเรียนและนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงได้มีโอกำสศึกษำต่อจนถึง

ระดับปริญญำเอก และได้กลับมำร่วมพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ ๑.๒ สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น

และส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 

๑.๒.๑ สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้บุคลำกร

ที่มคีวำมโดดเด่นให้มำปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำที่จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๒.๒ สร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสำมำรถพัฒนำตนเองด้ำนกำรศึกษำ

จนถึงระดับปริญญำเอก 

๑.๒.๓ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อรองรับกำรก้ำว

สู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๑.๒.๔ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เปิดโลกทัศน์อำเซียนเพื่อน ำมำถ่ำยทอดและ

ช่วยใหเ้ยำวชนจังหวัดชัยภูมไิด้ตระหนัก และเตรียมกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๓๙ 



มาตรการที่ ๑.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

๑.๓.๑ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับกำรเรียนกำรสอน

ในทุกพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภำพในกำรสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง

อย่ำงเป็นระบบผ่ำนโครงกำร Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลง

ทำงสังคม  เพื่อก้ำวสูอ่ำเซียนและมีโอกำสเข้ำถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

๑.๓.๒ ส่งเสริมกำรน ำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและระบบ WIFI มำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนใน

หนว่ยงำนและสถำนศกึษำ 

๑.๓.๓ จัดหำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี 

สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนส ำหรับผู้เรยีนที่มขีีดควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน 

๑.๓.๔ พัฒนำครูและผู้เรยีนใหม้ีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

๑.๓.๕ ผลักดันให้เกิดควำมรว่มมอืกับสถำบันอุดมศกึษำในพืน้ที่ เชน่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

ที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนเครื่องมือและบุคลำกรรองรับกำรผลิต

สื่อกำรศกึษำ  เพื่อกำรเรียนรูท้ั้งในระบบหอ้งเรียนและกำรเรียนรูต้ำมอัธยำศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แนวทาง 

๑.๔.๑ ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

๑.๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถำนศึกษำน ำควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อ

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชัน้เรียน 

๑.๔.๓ สร้ำงเวทีวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและกำรแข่งขันให้กับนักเรียนและเยำวชน 

ในพืน้ที่ทุกระดับ 

๑.๔.๔ ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้ำงผลงำนจำกกำรเรียน 

๑.๔.๕ จัดให้มีพื้นที่ภำยในสถำนศึกษำที่เน้นกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และกำรเรียนรู้วัฒนธรรม

เพื่อให้ผู้เรยีนพร้อมรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 

๑.๔.๖ พัฒนำหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรียนกับกำรปฏิบัติจรงิ 

๑.๔.๗ พัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการที่ ๑.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

๔๐ 



แนวทาง 

 ๑.๕.๑ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถี

ชุมชนชำวชัยภูม”ิ โดยบูรณำกำรกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ๑.๕.๒ พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำศิลปวัฒนธรรมของชำวชัยภูมิมำเป็นส่วน 

ประกอบส ำคัญที่เยำวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

 ๑.๕.๓ ส่งเสริมผูน้ ำชุมชนในกำรเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในวำระและ

โอกำสต่ำงๆ อย่ำงตอ่เนื่อง 

๑.๕.๔ สร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี

กำรเรียนรูข้องประชำชน 

มาตรการที่ ๑.๖ ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด

ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 

 ๑.๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในระดับอำชีวศึกษำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้มี

ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของท้องถิ่น 

 ๑.๖.๒ พัฒนำแรงงำนฝีมือใหม้ีคุณภำพ มีศักยภำพ และมีควำมพร้อมในกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน

ในระดับประเทศและประชำคมอำเซียน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  ๑. ปัญหำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ฐำนทั่วไปของประชำชนในจังหวัดลดลง 

  ๒. รำยได้ตอ่ครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้น 

  ๓. ปัญหำดำ้นยำเสพติดและอำชญำกรรมลดลง 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี ๒.๑ ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

 ๒.๑.๑ สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งกำรดูแลรักษำสุขภำพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒.๑.๒ พัฒนำขดีควำมสำมำรถของบุคลำกรอำสำสมัครสำธำรณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒.๑.๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ชุมชนใหม้ีประสิทธิภำพ 

 ๒.๑.๔ ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสำธำรณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการท่ี ๒.๒ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 

๔๑ 



นวทาง 

 ๒.๒.๑ ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนที่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรตลำดโดยใช้แนวคิด 

“กำรตลำดน ำกำรผลิต” 

 ๒.๒.๒ สร้ำงภำพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อำเซียน เช่น ข้ำวหอมดง ผ้ำจำก

ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมำก ผ้ำไหม สับปะรด มะม่วง มะขำมหวำน หม่ ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑข์องฝำก

ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

 ๒.๒.๓สนับสนุนชุมชนในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ำและมีมูลค่ำเพิ่ม โดยพัฒนำผลิตภัณฑ์

ใหม่ของชุมชนหรอืต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี ้เน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงควำมแปลก

ใหม่ และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 ๒.๒.๔ สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรสร้ำงเอกลักษณ์ในกำรผลิต 

สินค้ำของชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒.๒.๕ สนับสนุนให้ชุมชน วิสำหกิจชุมชนใช้ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นผนวกกับกำรน ำองค์

ควำมรูส้มัยใหมม่ำใช้ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ๒.๒.๖ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑชุ์มชนให้มีประสิทธิภำพสูงสุดโดยเน้นกำรลดต้นทุน

กำรผลิต และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ำด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 

 ๒.๒.๗ สร้ำงเครือขำ่ยกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑชุ์มชนในเชิงกำรสร้ำงสรรค์ 

 ๒.๒.๘ พัฒนำขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ             

กำรแปรรูป และผูจ้ ำหนำ่ย 

 ๒.๒.๙ ส่งเสริมกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นกำรเชื่อมโยงกับกำร

ท่องเที่ยวของจังหวัด 

 ๒.๒.๑๐ เสริมสรำ้งวิสำหกิจชุมชน (SMEs) ให้มคีวำมเข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 

 ๒.๒.๑๑ เชื่อมโยงกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำอำชีพของชุมชน 

มาตรการที่ ๒.๓ สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยา

เสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 

 ๒.๓.๑ ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวติของประชำชนให้เป็นไปตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๓.๒ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงครอบครัวของประชำชนในชุมชน 

 ๒.๓.๓ ปรับปรุงและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่เหมำะสมส ำหรับ

กำรอยู่อำศัยในชุมชนให้มคีุณภำพ 

 ๒.๓.๔ สร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

ควำมสัมพันธ์อันเป็นรำกฐำนของควำมอบอุ่นของครอบครัว 

๔๒ 



 ๒.๓.๕ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำครัฐและผูน้ ำชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ๒.๓.๖ ส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์สังคมและท้องถิ่นในกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องใน 

ท้องถิ่น 

 ๒.๓.๗ พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้

เข้มแข็ง 

 ๒.๓.๘ จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครองในกำรดูแลเด็กและเยำวชน  

เพื่อป้องกันไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับยำเสพติด และกำรมสี่วนรว่มเพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในท้องถิ่น 

 ๒.๓.๙ จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรกีฬำของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพำะสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวก เชน่ สนำมกีฬำ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อกำรออกก ำลังกำยของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒.๓.๑๐ พัฒนำและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอำสำสมัครกำรกีฬำที่มีควำมรู้ประจ ำศูนย์และสนำมกีฬำ

อย่ำงเหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  ๑. สินค้ำกำรเกษตรหลักมีผลผลติต่อไร่สูงขึน้ 

  ๒. สินค้ำกำรเกษตรที่เป็นควำมหวังในอนำคตมีผลผลติต่อไร่สูงขึน้ 

  ๓. รำยได้ภำคเกษตรตอ่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มมำกขึ้น   

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ ๓.๑ ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอ่ไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย                  

และมันส าปะหลัง 

แนวทาง 

 ๓.๑.๑ ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยและใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ

ผลผลิตตอ่ไร่ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขำ้ว อ้อย และมันส ำปะหลัง 

 ๓.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต 

 ๓.๑.๓ เร่งรัดกำรปรับควำมเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีกำรเกษตรดั้งเดิม เพื่อให้เกิด

กำรยอมรับในวิธีทำงกำรเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลผลิตมำกขึ้น 

 ๓.๑.๔ สรรหำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรเกษตร เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

มาตรการที่ ๓.๒ ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก 

ยางพารา โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโครำชวำกิวและไก่บ้ำน

โครำช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภำพ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบสหกรณ์ 

๔๓ 



 ๓.๒.๒ ประสำนให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับโรงช ำแหละโคเนื้อโครำชวำกิวที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด            

นครชัยบุรินทร์ 

 ๓.๒.๓ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ โดยเฉพำะกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์เจ้ำหน้ำที่

ส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อให้กำรแนะน ำเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 ๓.๒.๔ ก ำหนดพื้นที่ส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำให้เหมำะสมและเอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร

เพิ่มมูลค่ำ 

 ๓.๒.๕ ส่งเสริมกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลติพืชมำส่งเสริมกำรผลติลดต้นทุนกำร

ผลติ  เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนำคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริกและยำงพำรำ 

มาตรการท่ี ๓.๓ สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 

 ๓.๓.๑ สนับสนุนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร (อำหำรปลอดภัย) ที่ตรงกับควำมต้องกำรของ

ตลำด โดยเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมและสถำบันกำรศึกษำในรูปแบบโครงกำร Northeastern Food 

Valley ของภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 ๓.๓.๒ สร้ำงช่องทำงกำรตลำดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ด้ำนกำรส่งออกอำหำร

ปลอดภัย 

 ๓.๓.๓ ส่งเสริมกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรปลอดภัยใหไ้ด้ในระดับมำตรฐำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ๓.๓.๔ ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลำดเกิดกำรยอมรับในคุณภำพอำหำรปลอดภัยของ 

จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  ๑. นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำสู่จังหวัดชัยภูมิมำกขึ้น 

  ๒. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ ๔.๑ ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น

รูปธรรม 

แนวทาง 

 ๔.๑.๑ ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพและแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ และระดับประชำคมอำเซียนมำกขึน้ 

 ๔.๑.๒ สร้ำงกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้ำวกระโดด เชน่ กำรประชำสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่

โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ให้สำมำรถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ำมำน ำเสนอข้อมูลกำรท่องเที่ยวของจังหวัด

ชัยภูมิในช่วงกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ และรวมทั้งกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์

ผำ่นสื่อระดับ ชำติและนำนำชำติ 

๔๔ 



 ๔.๑.๓ สร้ำงเวทีเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยควำมร่วมมือของ

ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่องใน ๙ เทศกำลส ำคัญ

ของจังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

 ๔.๑.๔ สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย มำเป็นเครื่องมอืในกำรประชำสัมพันธ์

และกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

มาตรการที่ ๔.๒ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความ

ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 

 ๔.๒.๑ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำ

ลงทุนด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำม

เหมำะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 ๔.๒.๒ สร้ำงกลยุทธ์ในกำรบริกำรด้ำนที่พักอำศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อควำม

ต้องกำรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งใหค้วำมส ำคัญกับกำรจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน

ทุกพืน้ที่ 

 ๔.๒.๓ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนรำชกำรในกำร 

อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภำยในแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์ 

 ๔.๒.๔ ร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในพื้นที่ในกำรปรับปรุงเส้นทำง 

และพัฒนำภูมิทัศน์ตลอดเส้นทำงที่เข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ที่ให้สวยงำมและโดดเด่น เพื่อเพิ่มจุดเด่น

ของแหล่งท่องเที่ยว 

 ๔.๒.๕ จัดท ำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมเส้นทำงเข้ำสู่แหล่งน้ ำใหญ่ที่ก ำลังจะพัฒนำขึ้น เพื่อให้เป็น 

ถนนสำยท่องเที่ยวที่สวยงำม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่

นักท่องเที่ยว 

 ๔.๒.๖ เร่งรัดกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำบึงละหำน บึงซึกวึก ป่ำ

ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ อำทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด ำบรรพ์และโลกล้ำนปี อุทยำนผัก

พืน้บ้ำน ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น 

 ๔.๒.๗ ส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่เพื่อจัดท ำเป็นสวยสัตว์เปิดกลำงคืน (Night Safari) เพื่อเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหมใ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 ๔.๒.๘ บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่

ดูแลป่ำไม้ในจังหวัดชัยภูมิ ในกำรวำงแผนท่องเที่ยวในวำระต่ำงๆ อย่ำงตอ่เนื่อง 

มาตรการที่ ๔.๓ ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง

ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 

๔๕ 



แนวทาง 

 ๔.๓.๑ ปรับปรุงและก่อสร้ำงสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก ำเนิด 

รำกฐำน และสื่อควำมหมำยถึงวิถีชีวติควำมเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหม้ีควำมโดดเด่นยิ่งขึน้ 

 ๔.๓.๒ พัฒนำวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สำมำรถดึงดูด 

นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนำวัดชัยประสิทธิให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณำกำร อำคำรส่วน

รำชกำรที่มี ควำมเป็นเอกลักษณ์เมอืง เป็นต้น 

 ๔.๓.๓ จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมือง สินค้ำทำงวัฒนธรรม 

และสินค้ำอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมทิี่มอีัตลักษณ์เฉพำะ 

 ๔.๓.๔ จัดให้มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำนสำกล มีอำสำสมัครท่องเที่ยวที่ ให้บริกำร

ข้อมูล กำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

มาตรการที่ ๔.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา

ต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 

 ๔.๔.๑ เสริมสร้ำงกำรเชื่อมโยงและสื่อแสดงถึงเรื่องรำวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิใน

แตล่ะพื้นที่ และเผยแพร่ใหเ้ป็นที่ประจักษ์และปรำกฏแก่สำยตำของประชำชนในประเทศและประชำคมโลก 

 ๔.๔.๒ ส่งเสริมกำรน ำวิถีวิชิตควำมเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงำมของ

ท้องถิ่นมำพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน ำไปสู่กำรท่องเที่ยวในเชงิวัฒนธรรม และ

กำรท่องเที่ยว ในเชิงจิตใจ โดยจัดท ำเส้นทำงประวัติศำสตร์เจ้ำพ่อพระยำแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกำส

สัมผัสกับสถำนที่จรงิตำมประวัตศิำสตร์ของเจ้ำพ่อพระยำแล 

 ๔.๔.๓ ส่งเสริมให้มีหมู่บ้ำนวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบรำณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยำกำศของชำวชัยภูมิ 

ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสำมำรถชื่นชมและสัมผัสได้ 

 ๔.๔.๔ ส่งเสริมควำมโดดเด่นในเรื่องรำวตำมรอยวิถีเส้นทำงเจำ้พ่อพระยำแล เน้นกำรน ำเสนอในเชิง 

ประจักษ์และสำมำรถสัมผัสได้ในเชงิจิตใจ 

มาตรการท่ี ๔.๕ พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 

แนวทาง 

 ๔.๕.๑ ศึกษำศักยภำพด้ำนกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมำะสมกับสภำพภูมิ

ประเทศและภูมอิำกำศในแตล่ะพื้นที่ 

 ๔.๕.๒ ส่งเสริมกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอำชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลำดไม้ดอกไม้ประดับ 

ระดับประเทศ 

 ๔.๕.๓ ส่งเสริมกำรสร้ำงตลำดกลำงไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนกำรน ำมำเสริมสร้ำงภูมิทัศน์ที่

สวยงำมให้กับจังหวัดและแหลง่ท่องเที่ยวส ำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อสง่ออกจ ำหนำ่ยทั่วประเทศ 

 ๔.๕.๔ ส่งเสริมกำรตลำดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนตเ์สน่หด์อกไม้” ของประเทศ 

๔๖ 



มาตรการที่ ๔.๖ ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 ๔.๖.๑ วิเครำะห์และปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมำะสมกับภำรกิจควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส ำคัญใน

กำรผลักดันยุทธศำสตรด์้ำนกำรท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

 ๔.๖.๒ จัดระบบกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลำกรของภำครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกำร และประชำชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ต่อเนื่อง 

 ๔.๖.๓ ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรสร้ำงครือข่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรกำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และประชำชนในพืน้ที่ให้มีควำมเข้มแข็งและมี

ขีดควำมสำมำรถสูงขึน้ 

 ๔.๖.๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรภำครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบกำร ประชำชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

 ๔.๖.๕ จัดให้มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร ด้ำนกำรท่องเที่ยวของ

จังหวัด เพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ๑. ชุมชนพึ่งพำตนเองด้ำนพลังงำนทดแทนของชุมชนได้มำกขึ้น 

  ๒. ท้องถิ่นมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหนำ่ยพลังงำนทดแทน 

  ๓. ชุมชนให้ควำมตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีคุณค่ำ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี ๕.๑ ส่งเสรมิและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 

 ๕.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพลังงำนทดแทน และพลังงำนทำงเลือกในท้องถิ่นและ

ชุมชน 

 ๕.๑.๒ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำชุมชน “โรงไฟฟ้ำชีวมวล” มำใช้ในชุมชนที่มีควำม 

พร้อมเพื่อกำรพึ่งพำตนเองดำ้นพลังงำนและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนพลังงำนในเชิงพำณิชย์ 

 ๕.๑.๓ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตร 

เชน่ กำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของระบบกำรให้น้ ำพืชแบบน้ ำหยด เป็นต้น 

๔๗ 



 ๕.๑.๔ ส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน และร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญำตรี เพื่อผลิตบุคลำกร

ด้ำนพลังงำนมำสนับสนุนกำรก้ำวสู่กำรเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการท่ี ๕.๒ พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 

 ๕.๒.๑ วำงแผนและก ำหนดพื้นที่ส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงำนอย่ำงชัดเจน 

 ๕.๒.๒ สร้ำงระบบเชื่อมโยงกำรน ำผลผลิตจำกพืชพลังงำนจำกภำคกำรผลติด้ำนเกษตรไปสู่ภำคกำร

ผลติด้ำนอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน 

 ๕.๒.๓ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงำนทดแทน เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำ 

กำรผลิตพชืพลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครบวงจร 

 ๕.๒.๔ ส่งเสริมและให้ควำมรู้กับชุมชนเกี่ยวกับกำรน ำผลผลิตจำกพืชมำใช้เป็นพลังงำนทดแทนเพื่อ

ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรอืน 

มาตรการท่ี ๕.๓ ส่งเสรมิและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 

 ๕.๓.๑ ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน แหล่งทุน ภำครัฐและภำคเอกชนในกำร

ผลติพลังงำนทดแทน เชน่ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล เป็นต้น 

 ๕.๓.๒ สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรผลิต

ไฟฟ้ำของชุมชน เช่น กฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ กฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนลม และกฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการท่ี ๕.๔ ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 

 ๕.๔.๑ รณรงค์ให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของพลังงำนในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น และกำรใชพ้ลังงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ๑. มีมูลค่ำกำรค้ำสูงในเขตกำรพัฒนำพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ ๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ     

โลจิสติกส์  ในภูมิภาค 

แนวทาง 

 ๖.๑.๑ ก ำหนดให้อ ำเภอจัตุรัสเป็นเขตกำรพัฒนำพิเศษ 

๔๘ 



 ๖.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำสถำนีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้ำโลจิสติกส์ จำก

ประเทศไทยและจำกประเทศในประชำคมอำเซียน 

 ๖.๑.๓ สนับสนุนกำรสร้ำงตลำดศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศไทย

กับประเทศในประชำคมอำเซียน 

 ๖.๑.๔ เร่งรัดกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ให้มีควำมสำมำรถสูงในกำรเข้ำมำ

บริหำรจัดกำร 

 ๖.๑.๕ จัดระบบบริหำรจัดกำรดำ้นโลจิสติกส์และกำรค้ำในเขตกำรพัฒนำพิเศษใหม้ีประสิทธิภำพสูง 

มาตรการที่ ๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อ

กับส่วนกลาง 

แนวทาง 

 ๖.๒.๑ สนับสนุนกำรพัฒนำถนนภำยในชุมชนให้เชื่อมโยงกำรคมนำคมส่วนกลำงเพื่อกำรขนถ่ำย 

สินค้ำเกษตรสู่ตลำดกระจำยสินค้ำส่วนกลำง 

ยุทธศาสตร์ ๗ การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ๑. มีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึน้ 

  ๒. ปริมำณน้ ำเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 

  ๓. ปัญหำปริมำณขยะชุมชนลดลง  

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี ๗.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แนวทาง 

 ๗.๑.๑ ก ำหนดขอบเขตพืน้ที่ป่ำอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 ๗.๑.๒ ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ของชุมชนในรูปแบบของกำรรวมกลุ่ม

เป็น “ยุวชนรุน่ใหม่รักและหวงแหนป่ำ” 

 ๗.๑.๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชนในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรดูแลทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำง

มีคุณภำพ ด้วยควำมสมดุลและยั่งยืน 

 ๗.๑.๔ ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้อย่ำงมคีุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๗.๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกให้กับชุมชนตระหนักในควำมส ำคัญของป่ำไม้กับ

ผลกระทบจำกกำรท ำลำยป่ำอย่ำงตอ่เนื่อง 

 ๗.๑.๖ สนับสนุนกำรปลูกป่ำในชุมชนอย่ำงตอ่เนื่อง 

มาตรการที่ ๗.๒ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาด

ใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร 

 

๔๙ 



แนวทาง 

 ๗.๒.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหเ้ห็นถึงควำมส ำคัญและประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ในพืน้ที่ 

 ๗.๒.๒ สร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชนเพื่อสะท้อนควำมต้องกำรที่เป็น

เอกภำพของชำวชัยภูมใินควำมจ ำเป็นต้องมกีำรพัฒนำแหลง่น้ ำขนำดใหญ่ของจังหวัด 

 ๗.๒.๓ จัดหำและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่และ

แหลง่น้ ำของชุมชนทั้งจำกรัฐบำล หนว่ยงำนภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชนภำยในจังหวัด 

 ๗.๒.๔ ผลักดันโครงกำร “หนึ่งต ำบล หนึ่งอ่ำงเก็บน้ ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ ำส ำรอง เพื่อ

รองรับในช่วงฤดูที่มปีริมำณน้ ำมำกและไว้ใช้ในช่วงขำดแคลนน้ ำ 

 ๗.๒.๕ วำงแผนพัฒนำพื้นที่แหล่งน้ ำขนำดใหญ่และเส้นทำงเข้ำถึงให้สวยงำม มีจุดเด่นมีจุดแวะ

พักผอ่นระหว่ำงทำง เพื่อเอือ้ต่อกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ ๗.๓ การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 ๗.๓.๑ ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมที่ได้จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี “เตำเผำขยะชุมชน” มำใช้ในกำร 

ก ำจัดขยะชุมชนและก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในชุมชน 

 ๗.๓.๒ เร่งรัดกำรพัฒนำศักยภำพและพัฒนำควำมรูข้องชุมชนในกำรจัดกำรมลพิษและของเสีย 

 ๗.๓.๓ เสริมสร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรขยะและมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ๗.๓.๔ สร้ำงควำมพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจำกธรรมชำติโดยเฉพำะเรื่องของภัยแล้งและน้ ำท่วม 

ยุทธศาสตร์ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ๑. ประชำชนมคีวำมพึงพอใจตอ่ผลงำนกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒. บุคลำกรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีขดีควำมสำมำรถสูงในกำรให้บริกำร 

  ๓. ภำคประชำชนมสี่วนรว่มสูงในกำรบริหำรจัดกำรองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น   

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ ๘.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 

 ๘.๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรให้เอื้อต่อระบบกำร

บริหำรจัดกำรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภำพ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 ๘.๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

๕๐ 



 ๘.๑.๓ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรในลักษณะกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน และกำรพัฒนำให้มี 

ลักษณะกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 ๘.๑.๔ พัฒนำกระบวนกำรติดตำมประเมินผล ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชน

เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 ๘.๑.๕ น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำสนับสนุนกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรและกำรให้บริกำร 

 ๘.๑.๖ พัฒนำดัชนีตัวช้ีวัดกำรให้บริกำร (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 

 ๘.๑.๗ ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรมสี่วนรว่มระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรบริหำรท้องถิ่น 

มาตรการที่ ๘.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 ๘.๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสำธำรณะให้กับประชำชนใน

พืน้ที่อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

 ๘.๒.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภำครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อกำรเผยแพร่

ข่ำวสำรใหก้ับประชำชน 

 ๘.๒.๓ จัดกิจกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนนิงำนขององค์กรในรูปแบบต่ำงๆ 

มาตรการที่ ๘.๓ ส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

ต่อเน่ือง 

แนวทาง 

 ๘.๓.๑ วิเครำะห์โครงสร้ำงอัตรำก ำลังบุคลำกรโดยเฉพำะสำขำเฉพำะด้ำนให้สอดคล้องและเอื้อต่อ

กำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 ๘.๓.๒ สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมเช่ียวชำญในงำนที่รับผิดชอบมำก

ยิ่งขึ้น โดยพัฒนำควำมรว่มมอืกับสถำบันอุดมศกึษำในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง 

 ๘.๓.๓ พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคม 

อำเซียน 

มาตรการที่ ๘.๔ สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 ๘.๔.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนและควำมภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลำกรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๘.๔.๒ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๕๑ 


