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ส่วนที่ 2 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  พ.ศ.2561-2580  
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง าไปสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ความสุขของคนไทยทุกคน  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพั 
ฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “ม่ันคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน” สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น 

 มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี  

ความม่ันคง หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ  
ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
หรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน 
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ
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ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายใน ประเทศ ให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตอให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  
เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ 
ธุรกิจ ให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
            ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือออาทร เสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รฐับาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ
พัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  

3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

4)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ 
ประกอบด้วย 6  
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
         1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน          

คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี 
ปรองดองของคนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ               
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงและกลไกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหา
ความ 
มั่นคงเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และ 
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการ  

เป้าหมาย  
          1. ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข  
          2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
          3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
          4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ  
          5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ตัวช้ีวัด 

1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้ 

เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง  
           (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
           (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
           (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน  

           (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 
ปัญหาความม่ันคงที่คัญ  

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง แก้ไขปัญหาเดิม และ 
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน  

(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  

(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ  

(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ สร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
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ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกัน
ได้  

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ  

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม ให้กลไกคัญต่าง ๆ  

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี 
ประสิทธิภาพ  

 (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ 
แก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ือออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ืมได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้นขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต  

เป้าหมาย  
           1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน  
           2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด  
           1. รายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได ้ 
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2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3. การลงทุนการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  

(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ 
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  

 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ี 
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี 
คุณภาพสูง ประกอบด้วย  

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
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(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน  

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ 
สติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อืน่ มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จำป็นในศตวรรษท่ี  21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ตัวช้ีวัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่  
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 
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และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  

(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอนใน
สถานศึกษา  

(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  

ประกอบด้วย  

(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษ
ที่  21  
(3) ช่วงวัยแรงงาน  ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ 
วางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  

(6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
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(1) การพัฒนาและส่งเสริมพูนปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่
เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
ทีใ่ห้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวมการกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพ แวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
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ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง  

เป้าหมาย  

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 

กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

3. เพ่ืมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด  

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ 

เทคโนโลยี  

4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  ประกอบด้วย  

4 ประเด็น ได้แก่  
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  

 (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ ภาวะและทุก
กลุ่ม  

(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย โอกาสโดยตรง  

(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
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2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
(2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  

(5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค 

ประชาชน  

(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  

(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว  การเงินและอาชีพ  

(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพืน้ฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  
3  ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

 

เป้าหมาย  

1.อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
มีสมดุล  

2.ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออลดผลกระทบทางลบ จาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

3.ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด 

ความสามารถของระบบนิเวศ  

4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด  

1.พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
6  ประเด็น ได้แก่  
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชี วภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  

(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าลำคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(2) ปรับปรุง  ฟ้ืนฟู  และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
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(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(1)ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2)มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกีย่วข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3)มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
(4)พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
(1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  

 (2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูม
นิเวศอย่างยั่งยืน  

(3)จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  

(4)สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น  

(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ ในการป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า  

5. พัฒนาความม่ันคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ ประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3) พัฒนาความมนัคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้าถึงอาหาร  
6. ยกระดับกระบวนทัศน์กำหนดอนาคตประเทศ  

(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ชีวิตที่ดีของคนไทย  

(2)พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
(3)จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทีส่ำคัญ  
(4)พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์แลผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

เป้าหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว โปร่งใส  
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง  พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
ตัวช้ีวัด  
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1. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 
8 ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส  

(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  

(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  

(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
4. ภาครัฐมีความทันสมัย  

(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง ม่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ  

(1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  



~ 42 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ บูรณาการ  
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  

(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง  

(2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง  
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม  
(5) พัฒนามาตรการอืน่แทนโทษทางอาญา  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในกเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดำเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม 
และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากกาเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือ
กำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของ
สังคมไทยยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดย
มี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21  
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3. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
4. เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
เป้าหมายการพัฒนา  
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบัครอบ
ครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  

(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
เป้าหมาย  
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ให้ชุมชนพ่ึงพา ตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
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ครอบคลุมและทั่วถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ 
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมาย  
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที ่1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ 
คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย  
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ  
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิม 
ขีน้ต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถใน การแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวสูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
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แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

- การพัฒนาด้านการคลัง  
- การพัฒนาภาคการเงิน  
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
- การพัฒนาภาคการเกษตร  

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  

4.ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1.รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
2.สร้างความม่ันคงด้านน้ำของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
3.บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
4.พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ  
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และ
ป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และจัดที่ดินทำ
กินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม  

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการ
ขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  
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เป้าหมายที ่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  

เป้าหมายที ่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ 
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม  
(2)เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคงสมดุลและยั่งยืน  
(3)การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4)ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5)สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
(6)การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(8)การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ  

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ  

4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่  1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
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เป้าหมายที่   2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง   

เป้าหมายที่   3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี 
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

 

 

เป้าหมายที่  4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ  

เป้าหมายที่  5  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ  

เป้าหมายที่  6  แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
(1)การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(2)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอุ่นๆ  
(3)การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ
เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล  
(5)การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล  
2.เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้  
3.เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
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4.เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  

 

 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก กำกับ 
ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงาทดแทน
และพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศ ใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ควาปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
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4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำประปาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการ
การประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ  

5.เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดการนำเข้าจากต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา  
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
4. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน  

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
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ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
3. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน  
4. เพ่ือพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมายที่ 4 เพ่ืมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนา  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ แนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
2. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน การผลิตและ
การลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ ความร่วมมือ
ต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs)  
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เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ  
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน  
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ
บริการของไทย  
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภมิ
ภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  

(4)ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

 (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ  

3.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
3.1แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ.2560–2565  ฉบับทบทวน  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย 
และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม 
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ 
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน 
ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงท่ีกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 
ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาค  
2.เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา 

 3.เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
4.เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
5.เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  
1.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1)พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิมและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ  
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  
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2)พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ
ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  

3)พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  
4)บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำ ทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำ ต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินทำกินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ
และอบรมให้ความรู้เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ ์
โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลาย
ชีวิตยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสาร  
ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3)พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยกระจายการบริการด้าน 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี 
รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิต
ที่ยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4)พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี  
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน 
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมี
เกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน
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การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลติดตามการทำงาน  

5)พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6)อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายสร้าง 
ภูมิค้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
            1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง
ใหญ่เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ 
นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

            2)พัฒนาพืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้
อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยพัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิก
กลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่ที่
มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยาย
ฐานรายไดพ้ร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ
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กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

             3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ี
เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ 
ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

            4)ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูงในลักษณะสหวิทยาการที่ 
ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วย
การพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรมและฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก 
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริม
สุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบใน
ชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
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            5)ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค  
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  

             6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ 
และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าพร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ
และ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ  

          7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองจัดระบบบริการ
สังคมท่ีได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

          8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร 
ชัยภูมิ  
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และ 
พ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก 
เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  

          9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพือพัฒนาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะ คลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิมข้ึน ทัง้การจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบ
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ผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
              1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเทีย่วทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่า
นครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล 
ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

            2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ 
และเชื่อมโยงสู่ 
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้าง
จากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

              3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว  
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยว/พักผ่อน ชม
ทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทาง
แบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเทีย่วเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนา
ถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น  
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              4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง 
สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยว
ที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์
ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก 
ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

              5)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  นครราชสีมา  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและ 
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว  

           6)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ  เลย  นครราชสมีา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงินสนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

          7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะ
เครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว
ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม 
มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก  
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึง 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
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 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ 
ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
           1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง 

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ  
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วง
ขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วง
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  

          2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา  
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

          3)พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ 
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนทีอ่นุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบ
ขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ
ระบบขนส่งอ่ืน  

             4) พัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบบผสมผสานทั้งการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่ 
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม  
หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

              5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา
สถานี 
ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
               1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได ้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

             2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
5 (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

             3) พัฒนาพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

3.2แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี  พ.ศ.2564  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน  2562 
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
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(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที  10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562   โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง  

4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
เป้าหมายการพัฒนา  
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”  
Unique Position  
ก้าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ  
“Innovation for FASTTT”  

FASTTT มาจากค้าว่า  
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ ยว ผจญภัย ที่ท าให้ลดวัยหรือ 

กระชุ่มกระชวย การกีฬา  
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม 

มะลิมันสาปะหลังโคเนื้อ/โควากิว  
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่
ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
“ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริให้
อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลาย
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ 
“ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็น
แบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุม
ทีป่ระเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546  

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม  
ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
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T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อน
ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 
(Refuse Derived Fuel: RDF)  

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจที่สำ 
คัญ 3 ล ดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อย
ละ 20 และภาคการค้าร้อยละ 13 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
มรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.1 รายได้
เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้าน
รายได้ (Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็นศูนย์กลาง
ของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข  

โดยมีแนวคิดการพัฒนาดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ันมาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิค้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที ่หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ำ การกระจายน้ำ
ไปยังพืน้ที่  

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
ในพ้ืนที ่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
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4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ จาก
ระบบLogistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  
รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรกัษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
ประเด็นการพัฒนา  
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตสร้างมูลค่าเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย  
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1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึงพาตนเอง  

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.3แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิพ.ศ.2561-2565ฉบับทบทวน 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ นโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนารายภาคและแผนอ่ืนๆรวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และมองการ
พัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วนเพือ่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
รวมทั้งปรับปรุงเพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ของทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระท าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ป ี
พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) 
และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
“เมืองแห่งความสุข”  
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม  
2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้ 

อย่างยั่งยืน  
1)เป้าประสงค์  
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม  
2)เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว  
3.อัตราการขยายตัวของGPPภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
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4.ร้อยละท่ีลดลงของของจานวนคนจน  
5.จานวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่  
6.จานวนขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว  
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
9. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น  
10. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น  
11. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน  
12. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน  
3) แนวทางการด้าเนินงาน  
ด้านการเกษตร  
1. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

1.1อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างยั่งยืน  

1.2บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้าง 
ระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย
น้ำ 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

2. พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย พริก ไม้ผล พืชผัก
ปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน
การตลาด  

2.2เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
2.3ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ ื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ  
2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
2.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร  
2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
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2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุน
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร  

2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  

2.9ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน  
2.10พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต  
2.11ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสม  

3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร  

3.2ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตร
ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร  

3.3เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  
และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ทือรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า  

4.พัฒนาพื้นที่การเกษตรและการถือครองที่ดิน  
4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม  
4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน และประชาชนที่ยากจนให้มี
ที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  
4.3ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดทำาผังเมือง 

5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาค อุตสาหกรรม  

5.2ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
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5.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
และสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ  

5.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply Chain) เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

5.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้เสริมสร้าง
ความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  

5.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  

6.พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
6.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทำงานภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอ
ภาคในการจ้างงาน  

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ 
ครอบคลุมมากขึ้น  

6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง  

6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความ
มั่นคงในการดำรงชีวิต  

6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ  

6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม  
7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
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7.1ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ  
7.2ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

8.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ ง พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มี
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  

8.2 ส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดย
ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ  

8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า และ
พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 

 เอกลักษณ ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพา
ตนเองได ้  

9.พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
9.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กวิสาหกิจ
ชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้  

9.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคพือเพ่ิมช่องทางทางการค้า 
และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

9.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรัผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ ื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ  

3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ำอย่าง เข้มงวด  
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4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ำและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ำและการจัดทำแผนบริหาร
จัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ำ 

6. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เหมาะสม  

7.ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกบัทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8. เพ่ืมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียชุมชน  

9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

11. การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ 
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

12.ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนและท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน
ทดแทนการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกร้างเพ่ือสร้างรายได้และลด
รายจ่ายด้านพลังงาน  

13. การจัดทำแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อำเภอ และจังหวัด โดยจัดลำดับ
ความสำคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ืออกำหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ  

14. พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้
ความสำคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  

15. พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล  
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16. สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดทำ
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ำเสมอ  

17. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  

18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน  

20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ  

21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน  
22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน  
23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน  
24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เก่ียวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการผลิตและบริการ  
1. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพืนที่การเกษตรของจังหวัดทั้งในระบบกระจาย
น้ำและแหล่งน้ าต้นทุน  
2. การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ืออลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่
ตลาด 
ด้านการท่องเที่ยว  
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน  
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ  

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล  
4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย  
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5.ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว  
6.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  
7.พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและบริการเพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
8.พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

12. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

1) วัตถุประสงค์  
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของจำนวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง  
3) แนวทางการด้าเนินงาน  
1. เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น 
และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้  
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2.สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟู
เผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

3. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีสดงออก 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

4.พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม  

5.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

6.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านส ู่สภาวัฒนธรรม
ตำบล  

7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  

8.ขยายโอกาสการมีงานทำและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัดกิจกรรม
และเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ  
10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
มาใช้อย่างจริงจัง  

11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมหลัก 2 ประการ 
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย  

15. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

17.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน  
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าชุมชน  

18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  

19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพือให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน  

21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  

22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุน
ธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

23. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

24.พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ 
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

25. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
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26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

27. สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพือรองรับการขยาย 
ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนิน
การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล 
และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน  

30. สร้างจิตสำนึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่าง
ต่อเนื่อง  

31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตำบล และอำเภอ ให้
สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  

32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างความม่ันคงการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  

1)วัตถุประสงค์  
ประชาชนดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2)เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1.รอ้ยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง  
2.ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด  
3.0eนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
3)แนวทางการดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

2.เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้ง
การรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่  

3.คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำอำเภอ  

5.สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม  
6.สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน  
7.เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้านดำเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติดตลอดจนบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชา
สังคม  

8.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  

9.บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพเอ้ืออำนวยต่อการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
ยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง  

10.สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-257 
วิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทน      
ส าคัญ และเป็นสังคมที่มคุณภาพ”  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด  
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์หลัก  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึน้  
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น  
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที 1่ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ  
แนวทาง  
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
โดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์  
1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัด
ชัยภูมิ  
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  

1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ และกลับ
มาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

แนวทาง  
1.2.1สนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้บุคลากรที่มีความ
โดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ  

1.2.2สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา  
1.2.3เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.2.4สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนำมาชถ่ายทอดให้แก่เยาวชน
จังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่าง
เป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะชว่ยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเพือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน  

1.3.2ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และสถานศึกษา  
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1.3.3จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน  

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  

1.3.5ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับ
การผลิตสื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัด
ชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

แนวทาง  
1.4.1ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้สนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1.4.3สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นท่ี
ทุกระดับ  
1.4.4ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  
1.4.5จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการเรียนรู้วัฒนธรรม  
1.4.6พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง  

1.4.7พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แนวทาง  
1.5.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถีชุมชนชาว
ชัยภูมิ”  โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
1.5.2  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็นส่วนประกอบ
สำคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้  
1.5.3  ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและโอกาส
ต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง  
1.5.4  สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้
ของประชาชน  

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น  
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แนวทาง  
1.6.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
1.6.2  พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
2.1.2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น  
2.1.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
2.1.4  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น  
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แนวทาง  
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 
“การตลาดนำการผลิต”  

2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุ
ภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีโดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิ  

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้นทั้งนี้เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่ 
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้า
ของชุมชนและท้องถิ่น  
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2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำองค์ความรู้
สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี  

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์  
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้
จำหน่าย  
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด  
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  
2.2.11เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน  
 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและ 

ยาเสพติดในพื้นที่  
แนวทาง  
2.3.1ส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3.2ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน  
2.3.3ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสำหรับการอยู่
อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ  

2.3.4สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อัน
เป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว  

2.3.5ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2.3.6ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในท้องถิ่น  
2.3.7พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็ง  

2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ 

เยาวชนป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น  
2.3.9จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.3.10จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
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รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดผู้ติดยาเสพติด  
2.3.12จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกกำลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น  

2.3.13พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมคัรการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนามกีฬาอย่าง
เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และ มัน
สำปะหลัง  

แนวทาง  
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้ เทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตต่อ
ไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง  
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพิ่มผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากข้ึน  
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริกยางพารา 
โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช  
แนวทาง  
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไกบ่้านโคราช ใน
ชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์  
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์  
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.4 กำหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า  
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3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา  
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
แนวทาง  
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย  

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ  

3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด
ชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น
รูปธรรม  
แนวทาง  
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ ใระดับ
ประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน  
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ  
4.1.3 สร้างเวทีเพือ่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความรว่มมือของทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลส าคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น  

4.1.4 สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้ 
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  



~ 84 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง  
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ให้ผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุนด้าน
การท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น  

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที ่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์  

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทางและ
พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ ื่อเพ่ิมจุดเด่น
ของแหล่งท่องเที่ยว  

4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นถนนสาย
ท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี 
ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่ดูแลป่าไม้
ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมดึงดูดนักท่องเที่ยว  

แนวทาง  
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถ่ินกำเนิด รากฐาน และ
สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น  

4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม  

4.3.3จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง 
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัต
ลักษณ์ เฉพาะ  

4.3.4จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  
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มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา
ต่อเจ้าพ่อพระยาแล  

แนวทาง  
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของจังหวัดชัยภูมิใน
แต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคม
โลก  

4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นมา
พัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล  

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีต
ที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนำเสนอในเชิง
ประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ  

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของประเทศ  

แนวทาง  
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่  
4.5.2ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
ระดับประเทศ  
4.5.3ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพ่ือส่งออกจำหน่ายทั่ว 
ประเทศ  

4.5.4ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น“เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”ของประเทศ  

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยุง่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แนวทาง  
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รบัผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
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4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิทั้งบุคลากรของภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง  

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น  

4.6.4ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือ
การพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเศรษฐกิจชุมชน  
แนวทาง  
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน  

5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความพร้อม 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์  

5.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด เป็นต้น  

5.1.4ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิต 
บุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร  
แนวทาง  
5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน  
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5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิต
พืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร  
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน  
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน  
แนวทาง  
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลิต
พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น  
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าของ
ชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น  

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
แนวทาง  
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและกาเชื่อมโยง
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1.มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการและแนวทาง  
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์
ในภูมิภาค  
แนวทาง  
6.1.1กำหนดให้อำเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ  
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทย
และจากประเทศในประชาคมอาเซียน  
6.1.3สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน  
6.1.4เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ  
6.1.5จดัระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง  
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มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ
ส่วนกลาง  
แนวทาง  
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่ายสินค้า
เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1.มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึน้  
2. ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่  7.1  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน  
แนวทาง  
7.1.1  กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2  ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น 
“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”  
7.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้ อย่างมี
คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน  
7.1.4  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
7.1.5  จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้ กับ
ผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง  
7.1.6  สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
มาตรการที่  7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาด
ใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าในภาคการเกษตร  
แนวทาง  
7.2.1  เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนที่  
7.2.2  สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพ
ของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด  
7.2.3  จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำ
ของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด  
7.2.4  ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ำสำรองเพ่ือรองรับ
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ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 
7.2.5  วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะพักผ่อน
ระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ  

7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานสำหรับภาคการเกษตรและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร  
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ำรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่  
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

มาตรการที่  7.3  การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

แนวทาง  
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการกำจัดขยะ
ชุมชนและก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ืมทางเศรษฐกิจในชุมชน  
7.3.2เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย  
7.3.3เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  
7.3.4สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วม  
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี ดี มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ  
3.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรการและแนวทาง  
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
แนวทาง  
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มีลักษณะการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
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8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร  

8.1.5นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ  
8.1.6พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ(KPI)ในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  
8.1.7ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น  
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ี
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
8.2.2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารให้กับ
ประชาชน  
8.2.3จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ  
มาตรการที่  8  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง  
แนวทาง  
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

มากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง  
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

มาตรการที่  8.4  สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

แนวทาง  
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ 

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.4.2ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“โครงสร้างพ้ืนฐานคลอบคลุม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2  ยุทธศาสร์การพัฒนา   
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2.3  เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์การพัฒนา 

1.  เพ่ือให้ตำบลวะตะแบก  เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุม 

ทุกพ้ืนที่ 

2.  เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างพอเพียง  

3.  เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาและการขนส่งส่งที่ได้มาตรฐานและถาวร 
4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
7. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี     

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
8. มีความอยู่ดีกินดี พ่ึงพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. พัฒนาและส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในตำบลให้น่าอยู่  น่ามอง   
10. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตองสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

2.4  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

เป้าประสงค์ 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะ 

ตะแบก   ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน   เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความสำเร็จ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ     

แผนงานการพัฒนา 
1.แผนงานเคหะแลชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย   
1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ 
2. จำนวนก่อสร้างฝาย  อ่างเก็บน้ำ  ลำห้วย   หนอง  คลอง  บึง  สระ ฯลฯ 
3. จำนวนก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบ่ดาลและโทรศัพท์ 
4. จำนวนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนตำบลวะตะแบกทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา   

ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกัน
และช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยในตำบล เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง 
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากอากาศอากาศแล้ง เป็นต้น  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มเข็มเข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการแก้ปัญหาความยากจน  ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมระชาชนรู้จัก
แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ประกอบอาชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน  ประชาชนได้รบ
การแก้ไขปัญหาความยากจนในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมให้พ่ึงตนเองได้ 

แผนงานการพัฒนา 
1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา  วัฒนธนรรมและนันทนาการ 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
7.แผนงานการเกษตร 
8.แผนงานงบกลาง 
  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. จำนวนชุมชนที่ได้รบการพัฒนาด้านการศึกษา 
2. จำนวนประชาชนที่ได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
3. จำนวนประชาชนได้รับสวัสดิการและมีความเข็มแข็งในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการเมืองการ

ปกครอง 
4. จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
5. จำนวนผู้ติดยาเสพติดและประชากรผู้ยากจนลดลง 
6. จำนวนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้รับการช่วยเหลือ 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป้าประสงค์ 
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เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้   
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ  เพ่ือพัฒนาเกษตกรให้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว  โดยเป็นการลดรายจ่ายภัยแล้ง  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ภัยจากอากาศหนาว  ภัย
แล้ง  เป็นต้น  มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน  หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน  และได้รับความ
เสียหาย  อย่างร้ายแรง  จากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว  ดังนั้นควรหาแนวทางป้องกันและกำหนดแผนงาน
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          แผนงานการพัฒนา 
1. แผนงานการเกษตร            
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึนภายในชุมชน/รายได้เฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
2. จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม  
 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟืนฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒธนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา  ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการพัฒนา 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
1. จำนวนการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. จำนวนประชาชนและหมู่บ้านที่ร่วมจัดงานประเพณี 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
 
เป้าประสงค์ 
            การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ  ป่าต้นน้ำและทรัพยากร
ดินได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  การมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  การใช้
พลังงานทดแทน  การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  การจัดการปริมาณขยะให้ลดลง 
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แผนงานการพัฒนา 
1. แผนงานสร้างควงามเข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานเกษตร 
3. แผนงานการเศรษฐกิจ 
 ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
  1.  จำนวนประชากรที่ร่วมกันปลูกป่า 
 2.  ความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยกรและระบบนิเวศน์ 
  3.  จำนวนครัวเรือนที่มีถังขยะใช้ในครัวเรือน/การจัดการระบบขยะมูลฝอย 
  4.  จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการมีพลังงานงานทดแทนในเขตตำบล 
 (ชมทุ่งกังหันลม)ความสวยงามและความปลอดภัยในการจัดวางระบบผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค  

   
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
           เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดข้ันตอนในการบริหารองค์กร  
ภาคราชการ ประชาชนและหน่วยธุรกิจอ่ืนในชุมชนเพ่ือให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการพัฒนา 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องความต้องการของ 
ประชาชน 

2. จำนวนประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
 

    3. จำนวนบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

    4. จำนวนหนว่ยงานอื่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. จัดให้มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  
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3. จัดให้มีการบำรุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร    
4. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
7. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน
รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกฉบับทบทวนใหม่  เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานภารกิจ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตำบลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   
 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ความเชื่อมโยง   

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 
 
2.ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด  กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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3.ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด  กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วน 
ตำบลวะตะแบก 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
4. ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์และฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
 
6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคง
และย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิท่ี  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ 



~ 98 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ดี  มีประสิทธิภาพ   
 3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจัยภายใน      ประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหาร 
   - การกำหนดส่วนราชการในองค์กรยังไม่สามารถกำหนดส่วนได้อย่างชัดเจน ขาดการวางแผน

ที่ดกีารประสานงานยังขาดความร่วมมือเท่าท่ีควร และขาดการกำกับดูแลอย่างจริงจัง    
2. ระเบียบกฎหมาย 
   - ด้านระเบียบกฎหมายรองรับยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ท่ีมีอย่างมากมาย 
3. บุคลากร 
   - บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
4. งบประมาณ 

     - ตามพระราชบัญญัติก็กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 กำหนดให้
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น แต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จัดสรรได้ครบตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้   จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน และสนองตามความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

5. ระบบฐานข้อมูล 
  - ขาดฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลรวม 
6. การประสานงาน ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
  - ขาดการประสานความร่วมมือเท่าท่ีควรจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพ้ืนที่ 
  - ขาดทรัพยากรในการบริหาร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจที่
เพ่ิมข้ึน 
 

ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
1. ด้านการเมือง 
  - มีความขัดแย้งในการบริหารงาน เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในองค์กร 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
  - เศรษฐกิจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เป็นการผลิตเพ่ือบริโภค  และ

จำหน่าย 
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          สภาพปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
 

1. ปัญหาด้านสังคม -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  การว่างงานของราษฎร 
-  การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการไม่ทั่วถึง 
-  การอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
-  การดื่มสุราและการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -  การคมนาคมไม่สะดวก 
-  การไม่มีร่องระบายน้ำ 
-  การขยายเขตไฟฟ้าไฟส่องสว่าง 
 

3. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ -  ขาดน้ำในการเกษตร 
-  ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค 
-  ภัยแล้ง 
 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข -  โรคไข้เลือดออก 
-  ขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก 
-  การเจ็บป่วยของประชาชน 
-  โรคติดต่อของคนและสัตว์ 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

-  การศึกษาต่อในระบบโรงเรียนของเด็กไม่ถึง 
100%  
-  ขาดบุคลากรทางการศึกษา 
-  ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา 
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีการสืบทอด 
-  การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
-  การเลียนแบบและรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก 
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์ SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ประชาชนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบชนบทมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียังคงรักษาเอาไว้อยู่ 
2. ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิม มีความรู้ทางปศุสัตว์ และการเกษตรที่
หลากหลาย 
3. ประชาชนมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนดี 
4. กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน ในการจัดเวทีประชาคม การทำ
ประชาพิจารณ์ จัดทำแผนชุมชนทำให้ทราบปัญหา 
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสู่สินค้า OTOP ได้ 
6. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นรายได้เสริมยังไม่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบทันสมัย

ตรงตามความต้องการของตลาด 
2. เกษตรกรยังต้องอาศัยธรรมชาติในการกำหนดผลผลิต และขาดอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
3. ประชาชนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนยังมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำ 
5. ประชาชนสวนใหญ่ยากจน   
6. ประชาชนได้รับการศึกษาต่ำ 
7. ประชาชนอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
8. มีพ้ืนที่พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
2. รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีกฎหมายการปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีรวมทั้งการปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ของหน่วยงานภาครัฐ 
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 

อุปสรรค (Threats : T)  
1. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพ 
2. แรงงานมีทักษะ มีความรู้ความสามารถ นิยมไปทำงานจังหวัดอ่ืนๆ ที่ได้รับค่าจ้างผลตอบแทน
ที่สูงกว่าในหมู่บ้าน    
3. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ยังไม่สะดวก 
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4. การชลประทานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
5. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
6. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
7. นโยบายของรัฐเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ไม่เป็นไปตามแผนที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการ
และกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีและมีรายได้ ทั้งท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก จัดเก็บ
เอง    ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหาร ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนา ทำให้ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร 
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