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ค าน า 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ.  2534  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  2550  ก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ยื่นค าขอตั้งงบประมาณโดยจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    
และมาตรา 52  บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้  มาตรา 53/1 และ 53/2  บัญญัติให้จังหวัดจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    ดังนั้น   จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ  4  ปี  พ.ศ.  2561-2564 ขึ้น  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดให้สอดคล้องแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553  รวมทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
โดยได้ทบทวนและปรับปรุงจากแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.  2557  -  2560 ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม   สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  4  ปี  พ.ศ.2561-2564 ได้ผ่านกระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับความสุข” โดยได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาจากการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่รับ
ฟังปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  16  อ าเภอ   รวมทั้งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  4  ปี  พ.ศ.  2557 – 2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) จาก
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชัยภูมิ    (ก.บ.จ.)  แล้ว    แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
4  ปี  พ.ศ.  2557 – 2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) จึงเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วน
ราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ   4  ปี   พ.ศ.  2557 – 2560 ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี  พ.ศ.2560) ตามที่ ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8)   พ.ศ. 2553   มาตรา  52 (3) และมาตรา 
53/1  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน    นอกจากนี้  
มาตรา 77  สนับสนุนให้จังหวัดเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  โดยให้มีงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการและให้รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น    
    ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ    4 ปี   พ.ศ.  พ.ศ.  2561-2564 จังหวัดได้
ด าเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  2551  และกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการ
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 ข 

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนมา
พิจารณาด าเนินการและได้ผ่านกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดจากทุกภาคส่วน
ของสังคม  ตามนัยมาตรา  20  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ  พ.ศ.  2551    จังหวัดชัยภูมิจะได้ใช้แผนดังกล่าวเป็นหลักในการพัฒนาเพ่ือให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานภารกิจของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  อันจะส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  
    อย่างไรก็ตาม  แผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้จะสามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จได้ก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
เสนอโครงการที่มีการบูรณาการการพัฒนาร่วมกันมิใช่แยกส่วนกันท า  จึงจะบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง
ไว้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิประสบความส าเร็จต่อไป 
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    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ.  2534  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  มาตรา 52  ได้บัญญัติว่า “เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด   ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอ
จัดตั้งงบประมาณได้   ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์   วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา   ในกรณีนี้ให้
ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  มาตรา 52/1   ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบ 

เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย 

โอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า  

รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ 

สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีขีดความสามารถพร้อมที่
จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง  ทบวง  กรม 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรมหรือหน่วยงาน 
    เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของส่วน 
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แผนพัฒนา 
   มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2  บัญญัติให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม/ผู้แทนภาคเอกชน  
   มาตรา 57 (1)  “ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และมีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย”  
แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนา
ของจังหวัด    มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน    ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการของ
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ประชาชนในพื้นที่   และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และความม่ันคง โดย 
    1. จังหวัดสามารถจัดตั้งค าของบประมาณประจ าปีเพ่ือการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ท าให้การพัฒนาจังหวัดมีลักษณะการพัฒนาแบบบนสู่ล่าง (Top Down) และทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ 
    2. การพัฒนาจังหวัด  เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ในฐานะที่จังหวัดเป็นหน่วย
บูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่   สามารถยึดโยงความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค   และท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน  โดยบูรณาการทั้ง
นโยบาย งบประมาณ (Matching Fund) และการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ต่อการพัฒนาจังหวัดร่วมกันในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาเดียวกัน 

   การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 4 ปี  พ.ศ.  2561-2564   ปรับปรุงข้อมูล
ในหลายส่วนเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
ปรับปรุงเพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ก าหนด  และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และการด าเนินกิจการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   ทีต่้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ 4 ปี พ.ศ.  พ.ศ.  2561-2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2550  มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1  เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่งสู่
ทิศทางเดียวกัน  โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปของจังหวัด  ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านกายภาพ   การ
ปกครองและประชากร   โครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนที่   2   การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพการพัฒนาจังหวัดชัยภู มิ   
ประกอบด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ 

 ส่วนที่ 3  สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด    ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  และตัวชี้วัดการพัฒนา  กลยุทธ์และแนวทางที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  และบัญชีรายการชุดโครงการที่มีล าดับความส าคัญ   โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 

 ส่วนที่  4   แบบ จ.1  จ.1-1     
 

********************* 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปของจังหวัดชัยภูม ิ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
1. ด้านกายภาพ  

    1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 
     จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ 
เส้นแวงที่  102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์             
332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ7.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของภาค และร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
            ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์ 
            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา 
                    ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา          
            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ 

แผนทีแ่สดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด 
นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศ
ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส้าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย ซึ่งมีลักษณะและจ้านวน
พ้ืนที่ดังนี้ 

อ.หนองบ  ัวแดง

อ.คอนสาร

อ.เม  ัองช  ัยภ  ัม  ั

อ.ภ  ัเขั ยว

อ.เทพสถ  ัต อ.จ  ัต  ัร  ัส

อ.แก  ังคร  ัอ

อ.เกษตรสมบ  ัรณ  ั

อ.ภ  ักดั ช  ัมพล

อ.บ  ัานเขว  ัา
อ.หนองบ  ัวระเหว

อ.บั าเนั จณรงค  ั

อ.คอนสวรรค  ั

อ.เน  ันสง  ัา

ก  ัั งอ.ซ  ับใหญ  ั

อ.บ  ัานแท  ัน

เพชรบ  ูรณ  ู

ลพบ  ูร  ู

ขอนแก  ูน

นครราชส  ูมา

N

EW

S

20 0 20 40 60 Kilometers



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
2 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ภูเขาและป่าไม้ 4,026,616 50.42 
2. ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้    252,413 3.16 
4. พ้ืนน้้า     63,431 0.79 
5. เนื้อท่ีดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้    39,975 0.50 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 7,986,429 100.00 
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

  พ้ืนที่ราบในฝั่งแม่น้้า มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณ
พ้ืนที่ราบเรียบ ความลาดเอียงของพ้ืนที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่พ้ืนที่ราบ
ลุ่มแม่น้้าชีในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอคอนสวรรค์ อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอจัตุรัส  
อ้าเภอเนินสง่า บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง 
   พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต่้า อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนว
เทอืกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางได้แก่ พื้นที่บางส่วนใน
เขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ้าเภอบ้านแท่น  
  พ้ืนที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดง
พญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของ
อ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ้าเภอหนองบัวแดง อ้าเภอภูเขียว 
อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอภักดีชุมพล อ้าเภอซับใหญ่ และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 

   1.3 สภาพภูมิอากาศ 
   จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู 
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัด 
ในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตาม
ฤดูกาล ดังนี้ 
ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
      ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
      ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
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2. ด้านการปกครอง การบริหารและประชากร 
   2.1 โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด 

   จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส่วน คือ  
1. ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด 

จ้านวน 46 หน่วยงาน 
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัด จ้านวน 35 

หน่วยงาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ประกอบด้วย 
(1)  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ       (2)  อ้าเภอภูเขียว 
(3)   อ้าเภอจัตุรัส       (4)  อ้าเภอแก้งคร้อ 
(5)   อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    (6)  อ้าเภอหนองบัวแดง 
(7)  อ้าเภอคอนสาร     (8)  อ้าเภอบ้านเขว้า 
(9)  อ้าเภอคอนสวรรค์     (10)  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
(11)  อ้าเภอเทพสถิต     (12)   อ้าเภอบ้านแท่น 
(13)   อ้าเภอหนองบัวระเหว     (14)   อ้าเภอภักดีชุมพล 
(15)   อ้าเภอเนินสง่า           (16)  อ้าเภอซับใหญ่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน  143  แห่ง  ประกอบด้วย  
     3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1     แห่ง 
     3.2  เทศบาล   36    แห่ง 

- เทศบาลเมือง     1 แห่ง 
- เทศบาลต้าบล  35 แห่ง 

   3.3 องค์การบริหารส่วนต้าบล   106  แห่ง 
 
     3.3   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ราชการบริหารส่วนกลาง   

จ านวน 46  ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

จ านวน  35 ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 143 แห่ง 

อ าเภอ 

จ ำนวน  16  อ ำเภอ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ ำนวน 1 แห่ง 

ง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ ำนวน  106 แห่ง 

ง 
 

ต าบล 

จ ำนวน 124 ต ำบล 

หมู่บ้าน 

จ ำนวน  1,617 หมู่บำ้น 

 

เทศบาล  จ านวน 36 แห่ง 

     - เทศบำลเมือง    1  แหง่ 

     - เทศบำลต ำบล 35  แหง่ 

 

โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชัยภูมิ 
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2.2  ประชากรและโครงสร้างประชากร  
             1) สัดส่วน แนวโน้มประชากรและความหนาแน่น : ข้อมูลประชากรของส้านักงานกลาง
ทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือนธันวาคม 2558 จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น  1,138,252  คน 
มีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น  370,000 หลังคาเรือน   และความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  88.98  คน
ต่อตารางกิโลเมตร  

จ านวนประชากร จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอ 

พ้ืนที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 

จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 1 224 19 53,143 67,581  69,819  137,400 

2 บ้านเขว้า     544.315 13 88 6  17,282  21,410  21,417 42,827 

3 คอนสวรรค ์    468.147 38 103 9 20,468  24,714  24,927  49,641 

4. เกษตรสมบูรณ ์  1,418.967 102 144 11 31,328  50,390  50,488  100,878 

5. หนองบัวแดง  2,215.459 49 130 8  30,836  46,455  45,637 92,092  

6. จัตุรสั     647.031 38 119 9  26,665  33,960  35,660  69,620 

7. บ้าเหน็จณรงค ์     560.300 58 95 7  17,212  20,653  20,774  41,549 

8 หนองบัวระเหว     841.782 33 58 5 14,149  16,500  15,996  32,496  

9. เทพสถิต     875.604 105 92 5 25,589  33,288  32,291  65,579 

10 ภูเขียว    801.757 78 155 11 36,428  55,661  56,498  112,159 

11 บ้านแท่น     308.707 92 66 5  14,507  20,674  20,875  41,549 

12 แก้งคร้อ    582.196 45 126 10  26,736  36,926  36,662  73,588 

13 คอนสาร     966.665 125 85 8 21,049  28,862  28,773  57,635 

14 ภักดีชุมพล     900.456 85 47 4  14,384  15,801  15,187  30,988 

15 เนินสง่า     222.003 30 48 4  11,485  12,981  13,099  26,080 

16 ซับใหญ ่     225.000 55 37 3  8,679  7,784  7,380  15,164 

รวม 12,778.287 - 1,617 124 370,000 565,687 572,565 1,138,252 

หมายเหตุ : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2558 



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
5 

โครงสร้างประชากรของจังหวัดชัยภูมิ 

 
ร้อยละ 

   เมื่อน้าข้อมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง
ประชากรของจังหวัดชัยภูมิเป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ้ง  แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 
0 – 4 ปีต่้า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงานต่้า  ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 30 – 44 ปี 
มีจ้านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูลค่าและผลผลิตให้กับจังหวัดในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

   ส้าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิจะประสบปัญหาประชากร
วัยแรงงานน้อยลง  และมีประชากรอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก   เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว ส่วนภาคการเกษตร
อาจไม่มากเท่าที่ควร   ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาดก้าลังแรงงานเพ่ือสร้างผลผลิต และ
ขยายเศรษฐกิจ   ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้นในการจัด
สวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 

 2) กลุ่มชาติพันธุ์ 
  จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติ
พันธุ์ในจังหวัดชัยภูมิที่มีจ้านวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ ลาว (หรือไทยอีสาน) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้ง  16  อ้าเภอ  
และ  ไทย  (หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทยโคราช) บางส่วน คือ  ในเขตอ้าเภอเนินสง่า  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
อ้าเภอจัตุรัส  และอ้าเภอหนองบัวระเหว  ไทคอนสารซึ่งมีภาษาเป็นเอกลักษณ์  และมีส้าเนียงคล้ายกับคน
จังหวัดเลย  ในเขตอ้าเภอคอนสาร  อ้าเภอภูเขียว  อีกกลุ่มคือ  ญัฮกุร  คือ   ชุมชนที่ใช้ภาษามอญโบราณ     
โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเขตอ้าเภออ้าเภอเทพสถิต  หนองบัวระเหว และอ้าเภอจัตุรัส กลุ่มชนดังกล่าว
เรียกตนเองว่า “ญัฮกุร” (Nyah-Kur) แปลว่า “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน” และยัง
มีเชื้อชาติอีกได้แก่   จีน   ญวน และแขก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายในเขตเมือง  ซึ่งมีอยู่ปะปลายในเขต
อ้าเภอต่างๆทั่วไป  สัดส่วนของประชากรเมืองและชนบท/ชาติพันธุ์เฉลี่ย  1/146 
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3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   3.1 การคมนาคม  
   จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ  หากเดินทางโดยรถยนต์
สามารถใช้เส้นทางสายหลักที่ส้าคัญของจังหวัดคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ  ใช้
เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง    ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ้าเภอกับอ้าเภอ
ภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท้าให้การติดต่อระหว่างอ้าเภอเป็นไป
อย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากอ้าเภอถึงต้าบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของส้านักงานทางหลวง
ชนบท  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส้าหรับฤดูฝนยังมีความ
ล้าบากอยู่มาก ส้าหรับระยะทางระหว่างอ้าเภอเมืองกับอ้าเภอต่าง  ๆ แสดงตามตารางดังนี้  

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองชัยภูมิกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) 
1. บ้านเขว้า 13 9. ภูเขียว 77 
2. เนินสง่า 30 10. บ้านแท่น 81 
3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 
4. คอนสวรรค ์ 38 12. เกษตรสมบูรณ ์ 90 
5. จัตุรสั 39 13. เทพสถิต 105 
6. แก้งคร้อ 45 14. คอนสาร 125 
7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ ่ 55 
8. บ้าเหน็จณรงค ์ 58  

      3.2 การไฟฟ้า  จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟ้า 350 ล้านยูนิต โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งผลิต ดังนี้ 
  3.2.1 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต้าบลทุ่งลุยลาย อ้าภอคอนสาร      
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้้า เก็บน้้าได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า   2  เครื่อง 
ก้าลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้ก้าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ  57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
   3.2.2 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อ้าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 
  3.2.3 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
  3.2.4 กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 
      3.3 การประปา  
   จังหวัดชัยภูมิ  มีส้านักงานประปา จ้านวน 5 แห่งคือ ส้านักงานประปาชัยภูมิ ส้านักงาน
ประปาจัตุรัส ส้านักงานประปาแก้งคร้อ ส้านักงานประปาภูเขียว และส้านักงานประปาหนองบัวแดง การ
ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต
เทศบาลต้าบล และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น  ส้านักงานประปาทั้งหมด มีก้าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
19,468,800 ลบ.ม. สามารถผลิตน้้าได้ 13,666,523 ลูกบาศก์เมตร  มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งสิ้น 51,758 ราย  



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
7 

        3.4 การสื่อสาร 
                    จังหวัดชัยภูมิ มีที่ท้าการไปรษณีย์ 16 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ (ยกเว้นอ้าเภอเนินสง่า
และอ้าเภอซับใหญ่) มีจ้านวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002 ชิ้น มีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท 
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) รวม 27,520 เลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 21,705 เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 
4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.
ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือบริษัท 
AIS จ้ากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จ้ากัด และเครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2557 มีมูลค่า 55,383 ล้านบาท  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 57,774  บาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา
การเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาประจ าปี  (GPP) จังหวัดชัยภูมิ 
สาขาการผลิต  2552  2553  2554  2555 2556 2557 

เกษตรกรรม 9,195 11,233 13,976 17,075 19,692 16,947 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,982 11,011 13,755 16,845 19,413 16,637 
ประมง 213 222 221 230 278 311 
นอกภาคเกษตรกรรม 30,569 32,292 35,016 37,232 38,409 38,436 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 84 86 111 103 105 83 
อุตสาหกรรม 7,155 8,321 8,684 7,564 7,616 7,808 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 852 867 892 996 1,114 1,215 
การก่อสร้าง 2,588 1,570 1,948 1,967 2,008 1,926 
การขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน 

3,925 4,286 4,705 5,279 5,706 5,788 

โรงแรมและภัตตาคาร 60 75 62 50 68 55 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม  1,569 1,438 1,389 1,452 1,371 1,329 
ตัวกลางทางการเงิน 1,929 2,215 2,265 2,612 3,044 3,348 
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ การใช้เช่า และบริการ
ทางธุรกิจ 

2,061 2,330 2,411 2,829 3,032 2,696 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

2,336 2,738 3,046 3,388 2,692 1,864 

การศึกษา 6,138 6,580 7,600 8,779 9,365 9,809 
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,179 1,128 1,241 1,368 1,432 1,502 
 สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล 604 565 631 724 777 782 
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ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 88 95 33 122 79 231 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 39,764 43,525 48,992 54,306 58,100 55,383 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 40,580 45,178 50,884 56,468 60,508 57,774 
ประชากร (1,000 คน)  980 963 963 962 960 959 

  4.1  การประกอบอาชีพ 
          อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ  
60.30  อาชีพที่ส้าคัญได้แก่การท้านา  ท้าไร่และท้าสวนผลไม้ยืนต้น  มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัวและไม้
ประดับอยู่บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย  39.70    
    4.2  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
           จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
ชัยภูมิประกอบด้วย  พ้ืนที่ เพ่ือการเกษตร 3,404,483  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  42.63  พ้ืนที่ป่าไม้ภูเขา   
2,340,500  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  29.31   
     4.3  พืชเศรษฐกิจ 
          พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญและท้ารายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  อ้อย
โรงงาน  มันส้าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริกและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เป็นต้น  โดยมีผลผลิต ดังนี้ 

-  ข้าวเปลือกทุกชนิด (ยกเว้นข้าวหอมมะลิ) 

ข้าวทั่วไป 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 1,183,636 1,102,149 808,949 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 489.21 411.11 490 
ผลผลติ (ตัน) 579,046 453,104 396,385 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 14,740 8,000 9,857 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 8,535,151 3,624,537 3,907 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 85,142 81,097 92,435 

 -  ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ข้าวหอมมะล ิ
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 806,443 748,265 773,067 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 463.02 380.05 432 
ผลผลติ (ตัน) 373,399 284,378 333,887 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 15,630 12,000 12,556 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 5,836,231 3,412,537 4,192,000 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 68,596 75,694 81,009 
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- มันส้าปะหลัง 
มันส้าปะหลัง ปี พ.ศ.  

 
2556  2557  2558 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 422,766 666,841 780,915 

ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 3,456 3,600 3,721 

ผลผลติ (ตัน) 1,404,786 2,400,627 2,904,784 

ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 2,200 2,250 2,550 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 3,040 5,401 7,409 

จ้านวนเกษตรกร (ราย) 37,055 38,240 40,452 

- อ้อยโรงงาน 

อ้อย 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 660,755 668,625 630,854 
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 654,700 662,400 630,854 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 16,162 22,109 12,698 
ผลผลติ (ตัน) 10,581,497 14,645,534 8,010,417 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 1,098 1,100 1,060 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 11,618 16,110 8,491 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 34,080 36,620 33,203 

- ยางพารา 

ยางพารา 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 453,096 130,697 132,123 
เนื้อท่ีกรีดยาง (ไร่) 52,045 53,281 72,296 
ผลผลติ (ตัน) 90,619 23,525 8,675 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่)  200 180 160 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 43,280 29,950 68,000 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 3,921 704 590 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 10,248 9,234 6,474 
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    4.4  การอุตสาหกรรม 
            จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 625 โรง มีเงินลงทุนรวม 265,120,000 ล้านบาท  
จ้านวนคนงาน  27,500  คน  ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการประกอบ
อุตสาหกรรม  การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้านเช่นด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นต้น 

ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

แห่ง  เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) 

1. การเกษตร 117  2,336,094,117   129 3,962,005,011  130 3,919,462,488.00 

2. อาหาร  36  1,400,783,514  40  1,436,633,514 41 5,205,753,514.00 

3. เครื่องดื่ม  5  806,180,000  5  806,180,000 6 806,180,000.00 

4. สิ่งทอ  9  296,119,000  9  296,119,000 7 65,919,000.00 

5. เครื่องแต่งกาย  13  727,265,000  13  727,265,000 11 712,765,000.00 

6. เครื่องหนัง           

7. ไม้และผลิตภณัฑไ์ม ้  32 348,360,058   36  401,660,058 36 402,980,058.00 

8. เฟอร์นิเจอร์และ 
    เครื่องเรือน 

 7  10,309,334  8  12,659,344 8 12,429,344.00 

9. กระดาษและผลิตภัณฑ์  
    จากกระดาษ 

 5  220,630,000  7 242,880,000 7 242,880,000.00 

10. สิ่งพิมพ์  3  36,725,000  3  36,725,000 3 36,725,000.00 

11. เคม ี  4  13,275,000  4  13,275,000 5 16,000,000.00 

12. ปิโตรเคม ี
      และผลิตภัณฑ ์

 6  221,905,000  9 390,905,000  10 413,405,000.00 

13. ยาง  3  77,831,000  3  77,831,000 4 282,831,000.00 

14. พลาสติก  28  149,505,229  30  153,769,229 28 143,019,000.00 

15. อโลหะ  97  374,452,500  109  548,182,500 112 1,007,472,500.00 

16. โลหะ           

17. ผลิตภณัฑโ์ลหะ  54  87,073,265  55  92,773,265 55 150,328,265.00 

18. เครื่องจักรกล  69  118,778,400  71 129,578,400  69 132,663,400.00 

19. ไฟฟ้า  1  2,650,000  1  2,650,000 1 2,650,000.00 

20. ขนส่ง  30  162,700,700  32  296,700,700 42 725,845,200.00 

21. อื่นๆ  52  18,439,849,500  57  18,502,349,500 50 11,906,349,500.00 
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  4.5  การพาณิชย์ 
          ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด้าเนินงานน้อย ในปี 2557 
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่
คือจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น  ท้าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ จังหวัดชัยภูมิเป็น
แหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น  รองลงมาคือ
สินค้าอุตสาหกรรม  และภาคค้าส่งค้าปลีก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 
     4.6  การท่องเที่ยว 
          จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  44  แห่ง  แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  26  แห่ง  เช่น  น้้าตก  ภูเขา  ป่าไม้ และถ้้าต่าง ๆ  แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุและโบราณสถาน  12  แห่งเช่น  ปรางค์กู่  ภูพระ  ภูแฝด  และพระพุทธรูปสมัยทราวดี  เป็นต้น  
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แห่ง  ดังนี้ 

ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
2. น้้าตกผาเอียง 
3. น้้าตกตาดฟา้ 
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
5. น้้าตกเทพพนา 
6. น้้าตกเทพประทาน 
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
8. ทุ่งกะมัง 
9. เขื่อนจุฬาภรณ์ 
10. สวนรุกขชาติน้้าผุดทัพลาว 
11. น้้าผุดนาวงเดือน 
12. น้้าผุดหินลาด 
13. ถ้้าแกว้ 
14. ถ้้าประทุม 

15. ถ้้าวัวแดง 
16. ถ้้าพระ 
17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง 
18. ผาเกิ้ง 
19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
21. บึงละหาน 
22. ถ้้าผามอง 
23. ภูตะเภา 
24. เขื่อนห้วยกุ่ม 
25. ถ้้าประกายเพชร 
26. ถ้้าบนเขาพญาฝ่อ 

1. อนุสาวรียพ์ระยาภกัดีชุมพล(แล) 
2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 
3. ปรางค์กู่ 
4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 
5. ภูพระ (พระเจ้าตื้อ) 
6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง) 
7. สระหงส์ 
8. กู่แดง 
9. พระธาตุหนองสามหมื่น 
10. พระใหญ่และใบเสมา  
     วัดคอนสวรรค์ 
11. พระแท่นบัลลังก์ 
12. พระธาตุกุดจอก 
 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านเขว้า 
2. ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข ้
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิด 
4. บ้านค่าย (หมู่บ้านชา้ง) 
5. ประเพณีร้าผีฟ้า 
6. หมู่บ้านชาวบน 

 

    รายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2558  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ้านวน
นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน จ้านวน  1,418,833  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว  1,467.85  ล้านบาท 

ด้านการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 

นักท่องเที่ยว (คน) 1,289,672 1,321,065 1,418,833 

     -  ชาวไทย 1,281,735 1,313,150 1,410,613 

     -  ชาวต่างประเทศ 7,937 7,915 8,220 

โรงแรม/ที่พัก (แห่ง) 115 120 130 
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ห้องพัก (ห้อง) 2,903 3,000 2395 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วต่อคนตอ่วัน ของจังหวัด (บาท) 650 670 695.15 

รายได้ (ล้านบาท) 1,265 1,298.37 1,467.85 

    4.7  แรงงาน 
            จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงาน   จ้านวน 535,290 คน  คิดเป็นร้อยละ 
60.61 ของประชากรรวม มีงานท้า 530,690 คน คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของก้าลังแรงงานทั้งหมด มีก้าลัง
แรงงานที่ว่างงาน 4,600 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  
ประมาณร้อยละ  69.90  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ  30.10   สถานประกอบการใน
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ยังมี
การจ้างงานอย่างอ่ืนเช่น  ผู้ไปท้างานต่างประเทศ  เป็นต้น 

ประเภทแรงงาน 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 

จ้านวนแรงงาน (คนไทย) 685,526 535,290 521,155 
     - ที่มีงานท้า 684,432 530,690 509,084 
     - ว่างงาน 1,094 4,600 3,609 

อัตราการว่างงาน 0.2 0.9 0.70 

จ้านวนแรงงาน (ต่างด้าว)ที่จดทะเบียนแล้ว 668 1,607 1,241 

5.  ด้านสังคม 
    5.1  การศึกษา 
           จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมู ลปี พ.ศ.  2558  จังหวัดชัยภูมิมี
สถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจ้านวน  752  แห่ง  มีจ้านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและเข้าสู่ภาค
แรงงาน จ้านวน 1,206 คน   
    5.2  การศาสนา 
           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอ่ืนมีบ้างเล็กน้อยจ้านวนไม่มากนัก   
ส้าหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น  ๆ  
เช่นการแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น 
    5.3  การสาธารณสุข 
           จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลรัฐ จ้านวน 16  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  167  แห่ง  
นอกจากนั้นยังมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา  
การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป  
ในปี พ.ศ.  2558  จังหวัดมีแพทย์  จ้านวน  156  คน  พยาบาล  1,632  คน   
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6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.1  แหล่งน้ า 
       จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าชลประทานที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  1. แหล่งน้้าธรรมชาติ 
                        จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารและล้าน้้าย่อยหลายสายที่ก่อให้ เกิดล้าน้้า
ส้าคัญ ได้แก่ 
   (1.1) ล้ำน ้ำชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน
อ้าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์  
            (1.2) ล้ำน ้ำพรม ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอคอนสาร ไหลผ่าน
อ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น  
            (1.3)  ล้ำคันฉู ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.4)  ล้ำน ้ำเชิญ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร และอ้าเภอภูเขียว 
            (1.5) ล้ำชีลอง  ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 
            (1.6)  ล้ำปะทำว ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.7) ล้ำสำมหมอ ไหลผ่านอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
            (1.8) ล้ำน ้ำกล ้ำ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงล้าน้้าชี 
  2.   แหล่งน้้าชลประทาน   แหล่งน้้าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 
         2.1  เขื อนเพื อประโยชน์ด้ำนพลังงำนและเกษตรกรรม 

- เขื อนจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า 163.75 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

- เขื อนล้ำปะทำว ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอแก้งคร้อ มีปริมาณเก็บ
กักน้้า 44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เขื อนหินทิ งห้วยกุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตรเก็บ   
กักน้้าได้  20.23  ล้านลูกบาศก์เมตร 
         2.2  ชลประทำนขนำดกลำง (อ่ำงเก็บน ้ำ) เพื อกำรเกษตรและกำรบริโภค-อุปโภค มี
จ้านวน 14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต 
และอ้าเภอซับใหญ่ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่ 
         2.3  ชลประทำนขนำดเล็ก (อ่ำงเก็บน ้ำหรือฝำยน ้ำล้น) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 
เหมือง ฝายน้้าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ ประมาณ  47.72 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 
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      6.2 ทรัพยากรป่าไม้   
           จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,986,429 ไร่  ในปี  2558 มีทรัพยากรป่าไม้/ประเภทป่าไม ้
ดังนี้ ป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 2,664,839 ไร่ อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 724,806 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ้านวน 255,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 3,645,451 ไร่นอกจากนี้จังหวัดชัยภูมิยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ จ้านวน 6 แห่ง สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิถือได้ว่ามีสภาพป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
และเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าสายส้าคัญเช่น แม่น้้าชี แม่น้้าเชิญ ล้าสะพุง ล้าปะทาว โปร่งขุนเพชร และล้าธารต่าง ๆ 
อีกจ้านวนมาก 
       6.3 ทรัพยากรดิน   
         วัตถุต้นก้าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ  ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้า 
พัดพามาทับถมกันนาน  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับ 
พ้ืนที่ท้าให้พ้ืนที่มีความสูงแตกต่างกัน  ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่เป็น 
บริเวณภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา   

7.ด้านพลังงาน 
  จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยในช่วงปีที่ผ่านมา
สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านพลังงานลม 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ปริมาณการผลิต 12,959,293 12,865,687 12,865,687 
ราคา/หน่วย 6.06 6.06 6.06 
มูลค่า 78,533,316 77,966,063 77,966,063 

 

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ปริมาณการผลิต 78,478,971 95,564,883 38,923,171 
ราคา/หน่วย 6.16 6.16 6.16 
มูลค่า 483,430,461 588,679,679 239,766,733 
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สรุปผลการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิตามแผนการพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 

 1.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560  
   จากการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557 – 2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ จ้าแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ส้าคัญ พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.44 ต่อปีโดยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ส้าคัญประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ 34 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 13 
และภาคบริการและอ่ืนๆ ร้อยละ 53 โดยมีพ้ืนที่เกษตร 3.4 ล้านไร่ มีสินค้าเกษตรส้าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว สาขา
อุตสาหกรรมมีจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 1,700 โรงงาน รายได้เฉลี่ยของจังหวัดเท่ากับ 60,992 บาท/คน/ปี 
ซึ่งต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวแม้ไม่ใช่สาขาสร้างรายได้หลักของจังหวัดแต่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น โดย ณ ปี 2557 มีรายได้รวม 5,281 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.83 เส้นความยากจนอยู่ที่ระดับ 2,250 บาท/คน/ปี ด้านแรงงานยังมีอัตราการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 0.30 ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย มีปริมาณน้้าต้นทุนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้้า ด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดการที่ดีท้าให้ปริมาณขยะลดลง มีสัดส่วนปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่เพียง
ร้อยละ 22.78 มีสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดลดลง แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และคุณภาพน้้าถึงแม้อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ค่าคะแนนลดลงต่อเนื่อง 
 จากข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาข้างต้น ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 จังหวัดจึง
ให้ความส้าคัญกับการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสาขาหลักที่สร้าง
รายได้ให้กับคนในจังหวัด รวมถึงให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้้าที่มีเกิดขึ้นลดสัดส่วนคน
จน ลดอัตราการว่างให้เหลือ 0 พร้อมทั้งรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมพ้ืนที่ป่า เพ่ือให้มีปริมาณน้้า
เพียงพอต่อไป และเพ่ิมสัดส่วนการน้าขยะกลับไปใช้ใหม่ให้สูงขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดก้าวหน้า
ควบคู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ดัชนีการพัฒนา 
(Composite Index) ปี 2557 จังหวัดชัยภูมิ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
      การวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เมื่อน้ามาค้านวณดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ณ ปี 2557 จังหวัดชัยภูมิ 
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 3.23 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้หากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

• ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้คะแนนเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส้าคัญในการพัฒนา คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini 
coefficient) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ได้คะแนนเท่ากับ 3.70 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส้าคัญในการพัฒนา คือ อัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วย
ด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
3.42 อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส้าคัญในการพัฒนา คือ สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืม
ต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้คะแนนเท่ากับ 
3.00 อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส้าคัญในการ คือ อัตราเงินเฟ้อ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้คะแนนเท่ากับ 2.56 
อยู่ในระดับต้องพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความส้าคัญในการพัฒนา คือ สัดส่วนประชากรผู้ประสบ
อุทกภัย 

จังหวัด ดัชนีรวม 

ชัยภูม ิ 3.23 

ค่ากลาง 76 จังหวัด 3.21 

ช่วงคะแนนการพัฒนา : 
4.50 – 5.00 : ดีมาก 
4.00 – 4.49 : ด ี 
3.00 – 3.99 : ปานกลาง 
2.50 – 2.99 : ต้องพัฒนา 
0 – 2.49 : ต้องพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน 
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 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
รายตัวชี้วัด ปี 2557 ของจังหวัดชัยภูมิ 

ค่าสถิติ ค่าล าดับ
* ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง 0.298 0.358 63 คะแนน Gini (0-1)

สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรวัยแรงงาน เพิม่ขึ้น 44.64 44.94 36 ร้อยละ
* อตัราพึ่งพงิ ลดลง 48.42 48.67 38 ร้อยละ

คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 95 97.94 98.38 24 ร้อยละ
คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมีรายได้ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 90 93.65 96.68 17 ร้อยละ

สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ (ความครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพ) เพิม่ขึ้น 99.84 99.84 41 ร้อยละ
สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกนัสุขภาพ เพิม่ขึ้น 18.70 16.76 50 ร้อยละ

สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ เพิม่ขึ้น 29.07 22.52 55 ร้อยละ
* จ านวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสนคน ลดลง 100 42 4 คดีต่อปชก.แสนคน

สัดส่วนจ านวนคดีที่จับกมุได้ต่อคดีที่รับแจ้ง เพิม่ขึ้น 58.63 86.31 4 ร้อยละ
* สัดส่วนคนยากจนด้านอาหาร ต่อคนยากจนทั้งหมด ลดลง 6.60 0.64 26 ร้อยละ

* สัดส่วนนกัเรียนด้อยโอกาสต่อนกัเรียนทั้งหมด ลดลง 75.76 81.00 53 ร้อยละ
จ านวนนกัเรียนพกิารเรียนร่วมเฉล่ียต่อโรงเรียน เพิม่ขึ้น 5.93 6.48 24 คนต่อโรงเรียน

คนพกิารได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชมุชน หรือภาครัฐ (ตัวชีวั้ด จปฐ) 100 99.69 99.87 22 ร้อยละ
* อตัรามารดาที่มีอายุนอ้ยกว่า 15 ปี ลดลง 0.63 0.56 28 ต่อหญิงวัยเดียวกนัพนัคน

อตัราการเกดิมีชีพ เพิม่ขึ้น 11.60 8.47 63 ต่อปชก.พนัคน
สัดส่วนอายุยืน (ต้ังแต่ 80 ปีขึน้ไป) เพิม่ขึ้น 2.00 1.93 45 ร้อยละ

* อตัราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต ลดลง 2,370.74 259.39 2 ต่อปชก.แสนคน
คะแนนเฉล่ียสติปัญญา (IQ) เด็กนกัเรียน 100 98.77 96.16 61 คะแนน

ปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย 12 7.94 7.70 46 ปี
ระดับคะแนนเฉล่ีย O-Net 50 40.37 38.63 59 ร้อยละ

จ านวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ไทยเฉล่ียต่อหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช.2ค.) เพิม่ขึ้น 42 65 7 คนต่อหมู่บ้าน
* อตัราเพิม่ของการเจ็บปว่ยด้วยโรคหวัใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหติสูง และมะเร็ง ลดลง 3.38 11.71 73 ร้อยละ

* อตัราการบริโภคยาสูบ (ตัวชีวั้ด จปฐ) ไม่เกนิ 10 6.99 8.89 61 ร้อยละ
* อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ตัวชีวั้ด จปฐ) ไม่เกนิ 10 4.87 6.53 62 ร้อยละ

คนในครัวเรือนกนิอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน(ตัวชีวั้ด จปฐ) 95 98.04 98.64 43 ร้อยละ
คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม(ตัวชี้วัดจปฐ) 100 98.44 98.89 40 ร้อยละ
คนอายุ 35 ปขีึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปเีพือ่ตรวจคัดกรองความเส่ียงต่อโรคฯ (ตัวชี้วัด จปฐ) 75 96.81 96.23 58 ร้อยละ

คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที (ตัวชี้วัด จปฐ) 90 99.58 99.93 12 ร้อยละ
* อตัราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ ลดลง 1.09 0.61 17 ต่อเด็กเยาวชนพนัคน

* อตัราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ลดลง 3.69 3.11 46 อตัราต่อแสนครัวเรือน

จ านวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิม่ขึ้น 55.72 57.62 28 ร้อยละ
จ านวนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อจ านวนหมู่บ้าน (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิม่ขึ้น 41.65 47.90 16 ร้อยละ

คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ตัวชี้วัด จปฐ) 100 99.21 99.73 17 ร้อยละ
คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากจิกรรมเพื่อประโยชนช์ุมชน(ตัวชีวั้ด จปฐ) 100 98.60 99.74 12 ร้อยละ

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 10.91 22.66 31 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าสินค้าอตุสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 12.84 40.25 17 ร้อยละ

ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญต่อไร่ เพิม่ขึ้น 1,709 3,092 10 กก.ต่อไร่
อตัราการเพิ่มของผลผลิตเฉล่ีย เพิม่ขึ้น 2.44 8.13 12 ร้อยละ

สัดส่วนฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ต่อจ านวนฟาร์มทัง้หมด เพิม่ขึ้น 1.56 0.46 58 ร้อยละ
จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP เพิม่ขึ้น 13 2 48 แห่ง
สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร เพิม่ขึ้น 33.57 4.68 73 ร้อยละ

* สัดส่วนหนีเ้สียต่อปริมาณเงินให้กูยื้ม (NPLs/ Loan) ลดลง 3.04 2.07 19 ร้อยละ
* สัดส่วนปริมาณเงินกูยื้มต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ลดลง 128.67 1,265.32 74 ร้อยละ

สัดส่วนหนีใ้นระบบต่อหนีท้ัง้หมด เพิม่ขึ้น 97.82 98.87 32 ร้อยละ
อตัราการเพิ่มของจ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ เพิม่ขึ้น (0.52) (6.14) 51 ร้อยละ

สัดส่วนปริมาณพชืพลังงานต่อสินค้าเกษตรทัง้หมด เพิม่ขึ้น 79.32 92.80 6 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 10.91 22.66 31 ร้อยละ

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอตุสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 16 37.08 15.41 32 ร้อยละ
อตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิม่ขึ้น 1.34 0.90 42 ร้อยละ

อตัราเงินเฟอ้ ไม่เกนิ 3.5 2.312 0.906 75 ร้อยละ
ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย เพิม่ขึ้น 379,406 1,234,343.47 6 บาท/คน/ปี

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 50 24.09 21.37 52 ร้อยละ
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด เพิม่ขึ้น 5.17 2.35 51 ร้อยละ

ปริมาณการใชน้้ ามันดีเซล เพิม่ขึ้น 192,398 126,198.52 35 พนัลิตร
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน เพิม่ขึ้น 74,709 38,323 43 พนัลิตร

* ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้เฉล่ียต่อราย ลดลง 7,058.93 1,756.76 2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ราย
พืน้ที่ป่าไม้ต่อพืน้ที่จังหวัด เพิม่ขึ้น 31.71 30.01 26 ร้อยละ

พืน้ที่ป่าอนรัุกษ์ คงที่/เพิม่ขึ้น 544,915 1,618,034.5 7 ไร่
ครัวเรือนมนี้ าใช้เพยีงพอตลอดปี (ตัวชีวั้ด จปฐ.) 95 99.55 99.88 14 ร้อยละ

หมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพยีงพอตลอดปี (ตัวชีวั้ด กชช. 2ค.) เพิม่ขึ้น 47.19 31.22 65 ร้อยละ
พืน้ที่ชลประทาน เพิม่ขึ้น 398,126 239,636 46 ไร่

ปริมาณน้ าต้นทุนเพยีงพอต่อประชากร เพิม่ขึ้น 171.54 84.00 17 ล้าน ลบ.ม.
* สัดส่วนประชากรผู้ประสบอทุกภัย ลดลง 10.02 25.49 69 ร้อยละ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) มากกว่า 60 66 62 46 คะแนน WQI (0-100)

* ปริมาณขยะมูลฝอย ลดลง 802.36 1,072.00 58 ตันต่อวัน
สัดส่วนขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ ไมน่้อยกว่า 30 19.06 22.78 29 ร้อยละ

* ร้อยละของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากภัยธรรมชาติต่อ GPP ลดลง 0.10 0.151 62 ร้อยละ
* สัดส่วนการปล่อยกา๊ชเรือนกระจกต่อ GPP ลดลง 20.60 39.61 58 ตันต่อล้านบาท

หมายเหตุ: จงัหวัดชยัภูมิไม่มีขอ้มูลตัวชีวั้ดพืน้ที่ป่าชายเลน คุณภาพน้ าทะเลชายฝ่ัง และดัชนคุีณภาพอากาศ
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• ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โด ย ใน ปี  2556 มี มู ลค่ า เท่ ากั บ 
58,565 ล้านบาท ขยายตัวลดลง
ร้อยละ 6.66 จากปีก่อนหน้า และมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่ อหั ว
ประชากรอยู่ที่ 60,992 บาท/คน/ปี 

• มูลค่าเศรษฐกิจ 3 ล้าดับแรก ได้แก่  
1) ภาคเกษตร (เกษตรกรรมและประมง) 
2) ภาคบริการ (สาขาการศึกษา) 
3) ภาคอุตสาหกรรม 

• จากอัตราการขยายตัวจาก 4 ด้าน
ส้ าคัญ  (เกษตร อุ ตส าหกรรม 
ท่องเที่ยว และการค้า) พบว่า จาก
ปี  2555 มาปี  2556 ด้านเกษตร
หดตัว ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูง
มาก และด้านการค้ามีการขยายตัว
ทุกปี ทั้งนี้ ควรให้ความส้าคัญกับ
ด้านเกษตรที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด 

สรุปผลระดับการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ 

● ด้านเศรษฐกิจ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาของจังหวัด ได้ดังนี้  
1) เศรษฐกิจภาพรวม   มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดรายสาขา ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2552        2553         2554           2555         2556 

 GPP รวม  GPP เกษตร  GPP อุตสาหกรรม  GPP การค้า  GPP โรงแรมและภัตตาคาร 
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จ านวนผลผลิต 5 พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ (ตัน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ภาคการเกษตร 

• มูลค่าเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 
 34  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

• เนื้อทีใ่ช้เพื่อการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 33 ล้านไร่  
ซึ่งพื้นที่สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีน่าข้าว 

• ด้านผลผลิตของ 5 พืชเศรษฐกิจหลักที่
ส้าคัญของประเทศ คือ อ้อย มัน
ส้าปะหลัง และข้าว ตามล้าดับ ทั้งนี้ มี
ผลผลติรวมเพิ่มข้ึนทุกป ี

ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ                    ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

   ข้าว         ยางพารา            อ้อย         มันส าปะหลั ง            ปาล์ม 

นครราชสีมา          บุรีรัมย์          สุรินทร์           ชัยภูมิ 

3) ภาคอุตสาหกรรม 

• มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของ
จังหวัดคิดมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13 ของ
มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด 

• จ้านวนโรงงานของจังหวัดในปี 2557 มี
จ้านวนลดลงจากปีที่ผา่นมา ซึ่งรวมมี
จ้านวนเท่ากับ 1,730 โรงงาน 

• ด้านจา้นวนเงินลงทนุปรับเพิ่มขึน้ทุกปี  
โดยปี 2557 มีจ้านวนเงินลงทนุรวม 
เท่ากับ 24,605 ล้านบาท ด้านจา้นวน
คนงานลดลงทุกปีซึ่งมจี้านวนเทา่กับ 
18,121 คน  
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• ด้านผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 
2556 อยู่ที่ 1,234,343 บาท/คน/ปี 

ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) 
(ตัวช้ีวัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GC6 ผลิตภาพแรงงาน) 

ผลิตภาพแรงงาน        อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)  2555         2556         2557 

4) ภาคการท่องเที่ยว 

•  มูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

• จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนโดยรวมมีการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักทศันาจรชาวไทย รองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ดังนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวจึงมาจากชาวไทยเป็นหลัก โดยปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากบั 5,281 ล้านบาท 

• จ้านวนห้องพักเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ในปี 2557 อัตราเข้าพักลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 49 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวส้าหรับชาว
ไทยเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะที่ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวตา่งประเทศยังสูงที่สดุ  

จ านวนห้องพัก และอัตราเข้าพัก 

จ านวนห้อง 
อัตราการเข้าพกั 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
นักทศันาจรชาวต่างชาต ิ
นักทศันาจรชาวไทย 
นักทศันาจรชาวต่างชาต ิ
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ้านวนแรงงานทั้งหมด 531,822 516,720 529,127

จ้านวนแรงงานภาคการค้า 64,178 58,676 63,053

สัดส่วนแรงงานภาคการค้า 12.07 11.36 11.92

อัตราการเปลี่ยนแปลง

แรงงานภาคการค้า
23.49 -8.57 7.46
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5) ภาคการค้า 
•  มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าส่งค้าปลีกคิดเปน็ร้อยละ 10 ของมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด 

•  สถานประกอบการด้านการค้าส่งค้าปลีกของจังหวัดมีจ้านวนลดลงจากปี 2550 เหลือเพียง 2,891 แห่ง 

• แรงงานภาคการค้าในพื้นที่มีปริมาณลดลงในปี 2556 และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2557 โดยเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 11.78 ของจ้านวนแรงงานทั้งหมด 

จ านวนสถานประกอบการ          อัตราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

● ด้านสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) มีการก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสังคม ไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้าน
สังคมที่ส้าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาด้านสังคม ได้ดังนี้ 

• ในปี 2557 จังหวัดฯ มจี้านวน
ประชากรรวม 1,137,049 คน  
โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรวัย
ท้างาน 

 

โครงสร้างประชากร ปี 2557 (คน) 

วยั
เด็
ก 
    
   ว

ยัท
 ำง
ำน

 
    
    
    
วยั
สงู
อำ
ย ุ

1) โครงสร้างประชากร 

       ประชากรหญิง                ประชากรชาย  
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• ก้าลังแรงงานของจังหวัดจากปี 2556 มาปี 
2557 มีจ้านวนลดลงในขณะที่อัตราการ
ว่างงานกลบัเพิ่มสูงขึ้น 

• แรงงานสว่นใหญ่ยังไมไ่ด้รับความคุ้มครองในระบบ
ประกันสังคม แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยในปี 2557 มี
สัดส่วนแรงงานในระบบฯ อยู่ที่ร้อยละ 10.73 

ก าลังแรงงาน         อัตราการว่างงาน แรงงานเฉล่ียรายไตรมาส      แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม      ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 

• จ้านวนครัวเรือนลดลง แต่มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในปี 2557 มีความหนาแน่น
ประชากรเท่ากับ 89.54 คน/ตร.กม.  

• สัดส่วนคนจนลดลงต่อเนื่องโดยในปี 2556 อยู่ร้อยละ 15.83 ของประชากรทั้งจังหวัด 
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4) รายได้รายจ่ายภาคครัวเรือน 

• รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 อยู่ที่ 
18,641 บาทต่อเดือน 

• รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเช่นกัน ในขณะที่เงินออมเฉลี่ย
ต่อเดือนลดลง โดยปี 2556 สัดส่วนเงิน
ออมคดิเป็น ร้อยละ 19.11 ของรายได ้

• หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนจากปี 2554 
มาปี 2556 เพิ่มข้ึน และเมื่อเทียบ
สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้แลว้ยังคง
พบว่าครัวเรือนมีภาระหนี้สนิใน
สัดส่วนที่สูง โดยในปี 2556 มีสัดส่วน
หนี้สินสงูกว่ารายได ้8.80 เท่า 

3) การศึกษา 
• ด้านการศึกษาของจังหวัดฯ ในปี 2558  

มีจ้านวนนักเรียน 97,196 คน จา้นวน
ห้องเรียน 6,676 ห้อง และมีครู 6,397 คน 

• จ้านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องลดลง ปี 
2558 อยู่ที่ 14.56 คน และอัตราส่วนครู 
1 คน ต่อนักเรียน 15.19 คน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน            อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน          หนีส้ินเฉลี่ยครัวเรือน        สัดส่วนหนีส้ินต่อรายได้ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน      เงนิออมเฉลี่ยต่อเดือน      สัดส่วนเงนิออมต่อรายได้ 
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สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุม่คดีอาญาที่น่าสนใจ (คดี) 

การเข้าถึงไฟฟ้า 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ) 

การเข้าถึงประปา 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ) 

6) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ
ของจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง 
คือ ฉ้อโกง โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ และ
ยักยอกทรัพย์ ทั้งนี ้มีการ
จับกุมไดเ้พียงครึ่งเดียว 

• กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ มีการรับ
แจ้งความลดลง สะท้อน 
การแก้ปัญหาความ
รุนแรงในสังคมได้ดี ท้ังนี้
คดีส่วนใหญเ่กี่ยวกับการ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ชิง
ทรัพย์ และวางเพลิง 

• ครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า และน้้าประปามี
จ้านวนเพิ่มขึ้นทุกป ีในขณะที่การเข้าถึงไฟฟ้า
ค่อนข้างครอบคลุมเกือบท้ังหมดคดิเป็นร้อย
ละ 76.35 แต่การเข้าถึงประปายังมีสัดส่วน
ค่อนข้างต่้ามากเมื่อเทยีบกับจ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.46 

• สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต็ยังมีค่อนข้างน้อย แต่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ีคิดเป็นร้อยละ 25.27 

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GE4 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงฯ ) 

ยักยอกทรัพย์ 
ฉ้อโกง 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 
ข่มขืนและฆ่า 
ปล้น-ชงิรถยนต์แทก็ซ่ี 
ปล่น-ชงิรถยนต์
โดยสาร 
โจรกรรมเคร่ืองมือ
เกษตร 
โจรกรรมโค-กระบือ 
โจรกรรมรถยนต์ 
โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ 

วางเพลิง 
ปล้นทรัพย์ 
ชงิทรัพย์ 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 

จน.ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้         ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า จน.ครัวเรือนที่มีน า้ประปาใช้         ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงประปา 

จน.ผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต         ร้อยละผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
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1) ทรัพยากรป่าไม้ และน้ า 
• พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 30.01 จากพ้ืนท่ี

จังหวัดทั้งหมด โดยจากปี 2556 มายัง    
ปี 2557 มีจ้านวนป่าไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

• ปริมาณน้้าต้นทุนของจังหวัด มีเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้้าของจังหวัดในทุกๆ ปี 
ทั้งนี้ความต้องการใช้น้้าของจังหวัดมาก
ที่ สุ ด  เป็ น เพื่ อ ก าร เก ษ ต ร  โด ย ใน ปี
2557/58 เท่ากับร้อยละ 46 และเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค ร้อยละ 16 

ปริมาณน้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม.) 

2) ภัยธรรมชาติ 
• ณ ปี 2556 มีจ้านวนผู้ประสบภัยหนาวมากที่สุด รองลงคืออุทกภัย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยจ้านวน 

53 ล้านบาท แต่ไม่แสดงมูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว 

● ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ (พ.ศ. 2557 - 2560) มีการก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ แสดงผลการติดตามการพัฒนาของ
จังหวัด ได้ดังนี้ 

      มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท) ประชากรท่ีประสบภัยธรรมชาติ (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

พื้นท่ีจังหวัดท่ีเหลือ (ไร่) 5,518,770.25 5,574,594.25 5,555,245.61

พื้นท่ีป่าไม ้(ไร่) 2,418,291.93 2,362,467.93 2,381,816.57

อัตราการเปลีย่นแปลงของ
พื้นท่ีป่าไม ้(ร้อยละ)

-2.31 0.82

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ี
จังหวัด (ร้อยละ)

30.28 29.77 30.01
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การเกษตร 
อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม 
ระบบนิเวศ 
อ่ืนๆ 

ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเน้ือที่ป่าไม้) 
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4) การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง 
• อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรค่อนข้างคงที่ในแต่ละปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 274.43 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อ

คน ส่วนในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อ GPP เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 6,772.79 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อล้านบาท  

• อัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากรในปี 2557 อยู่ท่ี 139.41 ลิตรต่อคน ส่วนในภาคอุตสาหกรรม
ใช้น้้ามันเชื้อเพลิงลดลงปี 2555 จนถึงปี 2557 มีอัตราการใช้ฯอยู่ที่ 80.14 ลิตรต่อล้านบาท 

3) สิ่งแวดล้อม 

• ปริมาณขยะ ในปี 2557 เท่ากับ 391,308 
ตัน และมีปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.78 จากปริมาณ
ทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 3.52 จากปี 2556 

• คุณภาพน้้ าของจังหวัดมีสภาพพอใช้ 
จนกระทั่งปี 2557 ค่า WQI ปรับลดลง
ก้าลังเข้าสู่คุณภาพเสื่อมโทรม 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก 
ค่าคะแนน WQI 

• มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 มีการปล่อยก๊าซฯ ประมาณ 1.4 ล้านตัน 
คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซฯ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 39.61 ตัน/ล้านบาท 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน) 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG3 ) 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอตุสาหกรรมตอ่ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG6 ) 

อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรอืนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG4 ) 

อัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคทีไ่ม่ใช่ครัวเรอืนต่อ GPP (กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ล้านบาท) 
(ตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดของ สศช.– GG5 ) 

เฉลี่ย 76 จังหวัด       อัตราฯ ของจังหวัด 
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2. ข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดชัยภูมิ 
 ส้าหรับปี พ.ศ.2558 จังหวัดชัยภูมิ ได้ประสานการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบทและเขต
เมืองในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ แยกได้ดังนี้ 
 ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บในเขตชนบท หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล (อบต.) และเขตพ้ืนที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบล (ท่ียกฐานะมาจาก อบต.) จัดเก็บทั้งสิ้น 
16 อ้าเภอ  122 ต้าบล 1,577 หมู่บ้าน 230,114 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 763,887 คน  แยกเป็นเพศ
หญิง 386,409 คน  และเพศชาย 377,478 คน 
 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  218,699 บาท/ปี 
 รายได้บคุคลเฉลี่ย    65,881 บาท/ปี 

รายจ่ายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 124,272 บาท/ปี 
 รายจ่ายบุคคลรวมเฉลี่ย    37,436 บาท/ปี 

ครัวเรือนมีการออมเงิน  229,184 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  99.60 

 ข้อมูลพื้นฐาน จัดเก็บในเขตเมือง หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยา เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล (ท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาล) จัดเก็บทั้งสิ้น จ้านวน 13 อ้าเภอ 20 เทศบาล  
139 ชุมชน 31,898 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 102,398 คน  แยกเป็นเพศหญิง 53,720 คน  และเพศชาย 
48,678 คน 
 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  241,916 บาท/ปี 
 รายได้บคุคลเฉลี่ย    75,359 บาท/ปี 

รายจ่ายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 142,309 บาท/ปี 
 รายจ่ายบุคคลรวมเฉลี่ย    44,331 บาท/ปี 

ครัวเรือนมีการออมเงิน    31,295 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 98.11  

 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล จปฐ. รวมกับข้อมูลพ้ืนฐาน) 
จัดเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 16 อ้าเภอ 142 ต้าบล/เทศบาล 1,616 หมู่บ้าน/ชุมชน 262,012 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 
866,285 คน  แยกเป็นเพศหญิง 440,129 คน  และเพศชาย 426,156 คน 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  221,525  บาท/ปี 
 รายได้บุคคลเฉลี่ย    67,001 บาท/ปี 

รายจ่ายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 126,468 บาท/ปี 
 รายจ่ายบุคคลรวมเฉลี่ย    38,251 บาท/ปี 

ครัวเรือนมีการออมเงิน  260,479 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 99.41 

ล าดับตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
1) ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า ได้รับการ

ฝึกอบรมอาชีพ จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 124 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 
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2) ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 866,285 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ้านวน 66,467 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 

3) ตัวชี้ วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 
866,285 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 49,703 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 

 
4) ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จ้านวนที่ส้ารวจ

ทั้งหมด 3,568 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 
5) ตัวชี้ วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 

132,176 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 4,077 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 

ล าดับตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐานยังบรรลุเป้าหมาย 5 ล าดับแรก ได้แก ่
1) ตัวชี้ วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 103,515 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 
2) ตัวชี้วัดที่ 28 คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ จ้านวนที่

ส้ารวจทั้งหมด 147,551 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 
3) ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จ้านวนที่ส้ารวจทั้งหมด 88,019 คน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 
4) ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที จ้านวนที่

ส้ารวจทั้งหมด 830,395 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 688 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 
5) ตัวชี้วัดที่ 29 คนพิการได้รับดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ จ้านวนที่ส้ารวจ

ทั้งหมด 12,317 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดชัยภูมิในแต่ละอ าเภอ 
ตามการประมวลผลข้อมูล จปฐ.รวมกับข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 จ้านวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด มีดังนี ้

หมวดที่ 1  สุขภาพดี(คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 

เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรงจะต้องมีน้้าหนักตัวแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 บาท อัตราการเกิดและมี
ชีวิตรอดจะสูงกว่าเด็กที่มีน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกาย และ
สมองของเด็กทารกด้วย 

หากเด็กแรกเกิดเป็นฝาแฝดก็ใช้เกณฑ์นี้โดยไม่สามารถยกเว้นได้ เด็กคนใดที่มีน้้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 
2,500 กรัม ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
  จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนเด็กแรกเกิดของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 4,775 คน ส่วนใหญ่มีน้้าหนักไม่
น้อยกว่า 2,500 กรัม มีเด็กแรกเกิดเพียง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 มีน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดย
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอภักดีชุมพล จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ตามล้าดับ  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 การได้รับวัคซีนครบตามชนิดจ้านวนและช่วงอายุตามที่ก้าหนดไว้ในตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคจาก
สมุดบันทึกสุขภาพดี (สมุดสีชมพู) ส้าหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปีเต็ม ให้ประเมินเด็กที่เกิดใน วัน/เดือน/
ปี ที่ส้ารวจย้อนหลัง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา หรือสอบถามจากทะเบียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนเด็กแรกเกิดถึง 12 ปีของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 103,515 คน ส่วนใหญ่
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีเพียง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ที่ไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอ
เนินสง่า จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 และอ้าเภอ
คอนสาร จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามล้าดับ  
ตัวช้ีวัดที่ 3  เด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
 กินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง การให้เด็กกินเฉพาะนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ให้กินอย่างอ่ืน
แม้กระทั่งน้้า เพราะนมแม่มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับทารก มีภูมิคุ้มกันและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารก ถ้าให้ดื่มน้้าหรืออาหารอ่ืนร่วมด้วยจะท้าให้เด็กกินนมแม่น้อยลง เด็กจะ
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และนมแม่ยังมีสารป้องกันการเกิดเชื้อราในปาก (ฝ้าในปาก) จึงไม่ควรดื่มน้้าตามดื่มนม 
(ที่ไม่ใช่นมแม่) กินกล้วยบด ข้าวบด หรือน้้าข้าว ก็ไม่ได้ 
    จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนเด็กแรกเกิดของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 3,568 คน ส่วนใหญ่ได้กินนมแม่
อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน มีเพียง 141 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 อ้าเภอบ้าน
เขว้า จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และอ้าเภอหนองบัวแดง จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 ตามล้าดับ  
ตัวช้ีวัดที่ 4  ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4 
เรื่อง คือ 1) ถ้ากินอาหารบรรจุส้าเร็จต้องมีเครื่องหมาย อย. 2) ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องท้าให้สุกด้วยความร้อน 3) ถ้ากิน
ผักต้องปลอดสารพิษ หรือได้ล้างด้วยน้้าผสมด่างทับทิมหรือน้้าสะอาดหลายๆ ครั้ง 4) ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
ต้องล้างมือให้สะอาด และรับประทานอาหารร่วมกัน หากปฏิบัติไม่ครบทุกข้อ ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่กิน
อาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีเพียง 1,694 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.65 ที่ไม่ได้กินอาหาร
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 631 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.44 อ้าเภอหนองบัวระเหว จ้านวน 177 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.98 และอ้าเภอ
จัตุรัส จ้านวน 231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.14 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 5   คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
 ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หากไม่ได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลหรือโรงพยาบาล แต่เลือกที่จะใช้ยาเพ่ือบ้าบัดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง 
โดยปฏิบัติครบ 4 เรื่อง คือ 1) ใช้ยาสามัญประจ้าบ้าน 2) ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านช้า 3) ไม่กินยาสมุนไพรหรือ
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ยาแผนโบราณท่ีไม่ได้ปรุงขึ้นเฉพาะส้าหรับตน 4) ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และ
ไม่ตรงกับที่แสดงในฉลากยา 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
การใช้ยาเพ่ือบ้าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม มีเพียง 1,333 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
0.51 ที่ไม่ได้ใช้ยาเพ่ือบ้าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด 
คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 357 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.34 อ้าเภอหนองบัวระเหว จ้านวน 141 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 1.58 และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 164 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล้าดับ 
ตัวชี้วัดที่ 6  คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
 การตรวจสุขภาพทั่วไปประจ้าปี หมายถึง การตรวจสุขภาพหลายอย่างเพ่ือประเมินสุขภาพของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นประจ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป 
การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอกซเรย์ปอด ฯลฯ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
 การตรวจสุขภาพทั่วไปประจ้าปี ไม่ใช่การพบแพทย์เพ่ือการตรวจรักษาโรคประจ้าตัว หรือการตรวจ
รักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การเอกซเรย์ปอด 
ถ้าไม่ได้ตรวจตามที่ก้าหนด ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุ 35 ปีขึ้นไปของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 518,342 คน ส่วนใหญ่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพประจ้าปีฯ มีเพียง 12,602 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 ที่ไม่ได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ้าปีฯ โดย
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 1,887 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จ้านวน 5,607 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19 และอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 2,945 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 7  คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาที 
 การออกก้าลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบที่ก้าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหนัก เช่น การเดินจ้้า วิ่ง/วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน 
เต้นแอโรบิค ว่ายน้้า กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เล่นกีฬาประเภทฝึกความอดทน วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 วัน 
 การออกแรง/ออกก้าลัง หมายถึง การออกแรง/ออกก้าลังจากการท้างานประกอบอาชีพ (หาบขนมขาย 
ขนของขึ้นลง ถีบสามล้อ เกี่ยวข้าว รับจ้าง แบกหาม ฯลฯ) หรือท้างานบ้าน งานสวน งานสนามในบริเวณบ้าน 
(เช็ดถูกระจก ล้างขัดพ้ืน ถูบ้าน ท้าสวนครัว ฯลฯ) หรือการเดินทางที่ท้าให้เหนื่อย หายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่าง
น้อย 10 นาทีข้ึนไป รวมกันทั้งวันๆ ละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 830,395 คน ส่วนใหญ่ได้ออก
ก้าลังกายฯ มีเพียง 688 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ที่ไม่ได้ออกก้าลังกายฯ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 
คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 
และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล้าดับ 
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หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย(คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
 มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หมายถึง สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกให้ย้ายออกไปหรือถูกไล่ที่ 
ที่ไม่มีความมั่นคง เช่น การอยู่ในที่สาธารณะ อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่ในที่ประสบภัยน้้าท่วมอย่างร้ายแรง อยู่ใน
ที่ของวัด อยู่ในที่ของคนอ่ืนที่เขาไม่ได้อนุญาตให้อยู่ บ้านมีสภาพคงทนถาวร หมายถึง บ้านมีโครงสร้างบ้าน มี
หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี และมีฝาครบทั้ง 4 ด้าน มีประตู หน้าต่าง อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ไม่ช้ารุด อยู่
คงทน สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างน้อย 5 ปี 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและมีสภาพคงทนถาวร มีเพียง 398 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ที่ไม่มีความมั่นคงในที่
อยู่อาศัยและไม่มีสภาพคงทนถาวร โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 50 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.75 อ้าเภอแก้งคร้อ จ้านวน 57 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.26 และอ้าเภอบ้านแท่น 
จ้านวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
 น้้าสะอาด หมายถึง น้้าฝน น้้าประปา น้้าบาดาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าสะอาดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือกรมอนามัย ที่สาธารณสุขต้าบลตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นแหล่งน้้าจาก
ธรรมชาติต้องน้ามาต้มเสียก่อน หรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีน จึงจะจัดว่าเป็นน้้าสะอาด หรือน้้าที่ผ่าน
เครื่องกรองน้้าที่ได้มาตรฐาน หรือน้้าบรรจุขวด (ต้องมีเครื่องหมาย อย.) บริโภค คนละ 5 ลิตรต่อวัน คือ ใช้
ส้าหรับดื่ม 2 ลิตร และอ่ืนๆ อีก 3 ลิตร เช่น ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปาก แปรงฟัน เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีน้้า
สะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี มีเพียง 307 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ที่ไม่มีน้้าสะอาดดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 23 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.34 อ้าเภอ  ซับใหญ่ จ้านวน 13 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.34 และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ จ้านวน 73 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 
 ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร (ประมาณ 2 ปี๊ป) ต่อวัน น้้าใช้ หมายถึง 
น้้าใช้ในครัวเรือน เช่น อาบ ซักผ้า ท้าความสะอาด เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีน้้า
ใช้เพียงพอตลอดปี มีเพียง 313 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ที่ไม่มีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี โดยอ้าเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.27 อ้าเภอคอนสาร จ้านวน 45 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.21 และอ้าเภอภักดีชุมพล จ้านวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.19 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 การจัดบริเวณบ้านและภายในบ้านเป็นระเบียบ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ได้แก่ สภาพภายในบ้าน 
ที่ประกอบอาหารสะอาด เป็นระเบียบ ที่เก็บน้้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด มีการก้าจัดสัตว์ 
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แมลงที่เป็นพาหะน้าโรค มีการก้าจัดขยะ ไม่มีแหล่งน้้าเสียขังในบริเวณบ้าน มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งาน
ได้สะอาด และมีการจัดเก็บและแยกสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
การจัดเก็บบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีเพียง 724 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.28 
ที่ไม่มีการจัดเก็บบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 
175 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.62 อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.09 และอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน   74 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.54 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 12  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
 ครัวเรือนนี้ถูกรบกวนจากเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง กลิ่น หรือมลพิษทางอากาศ น้้าเสีย ขยะ 
หรือสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
 การถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากกิจกรรม การกระท้า หรือสภาพแวดล้อมที่มีต่อคนในครัวเรือน โดย
สิ่งที่เป็นต้นเหตุรบกวนจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เกิดขึ้นซ้้าๆ เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ฝุ่น
ละออง กลิ่นเหม็นจากสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ละ 3 คนขึ้นไป น้้าเสีย ขยะ และของเสียอันตราย เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ มีเพียง 1,740 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ที่ถูกรบกวนจากมลพิษ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 182 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.75 อ้าเภอภูเขียว จ้านวน 560 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.96 และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 232 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 13  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
 ครัวเรือนมีการขับขี่ยานพาหนะ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องป้องกันในการประกอบอาชีพ ได้มีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะที่ก้าหนด เช่น สวมหมวกกัน
น็อก คาดเข็มขัดนิรภัย มีการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพดี เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก
หรือสวิตซ์ไฟ พัดลม หม้อหุงข้าว มีการใช้เครื่องป้องกันในการประกอบอาชีพ เช่น ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
การใช้สารเคมีท่ีมีพิษ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีเพียง 488 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.19 ไม่มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี โดย
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.39 อ้าเภอคอนสาร 
จ้านวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.22 และอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 42 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 14  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ในรอบปีที่ผ่านมาในครัวเรือนมีคนถูกลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสียทรัพย์ กระท้า
อนาจาร ข่มขืน กระท้าช้าเรา ถูกท้าร้ายร่างกาย ถูกฆ่าตาย หรือมีการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือาชญากรรมอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน คือ การได้รับการปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเพียง 388 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 26 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.39 
อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.29 และอ้าเภอบ้านแท่น จ้านวน 26 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 15 ครัวเรือนมีความอบอุ่น 
 ครัวเรือนมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน (พ่อ แม่ ลูก หรือญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่ประจ้าในครัวเรือน) ได้ท้า
กิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถพบกันได้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน เช่น 
โทรศัพท์ จดหมาย หรืออีเมล์ คนในครอบครัวมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน คนในครัวเรือนไม่เคยหนีออก
จากบ้าน กรณีอยู่คนเดียว ถ้าด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น แต่ถ้าด้ารงชีวิตโดยไม่มี
ความสุขให้ถือว่าเป็นครอบครัวไม่อบอุ่น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่
ครอบครัวมีความอบอุ่น มีเพียง 486 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.19 ที่ไม่มีความอบอุ่น โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.78 อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 35 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 0.52 และอ้าเภอหนองบัวระเหว จ้านวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 16  เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการเลี้ยงดูและมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา 
อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน 
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเพื่อไปประกอบอาชีพ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนเด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 23,354 คน ส่วนใหญ่
ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน มีเพียง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ที่ไม่ได้รับบริการเลี้ยงดูฯ 
โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และอ้าเภอคอนสวรรค์ จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล้าดับ 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา(คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 17  เด็กอายุ 6 - 14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนการศึกษาในระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ) 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จ้านวนเด็กอายุ 6 – 14 ปี ของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 88,019 คน ส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มีเพียง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  โดย
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 และอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 18 เด็กท่ีจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หมายถึง การศึกษาในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ส้าหรับสายสามัญ การศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส้าหรับ
สายอาชีพ 
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จากผลการส้ารวจข้อมูล เด็กที่จบชั้น ม.3 ของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 11,498 คน ส่วนใหญ่ได้เรียนต่อชั้น 
ม.4 หรือเทียบเท่า มีเพียง 124 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08 ที่ไม่ได้เรียนต่อ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ 
อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 อ้าเภอเทพสถิต จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29 และ
อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 19  เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้าได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
 เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือ
เทียบเท่า (เช่น ปวช.) ที่ยังไม่มีงานท้าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนจัดขึ้น ทุกคน อย่างน้อย 1 อาชีพ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานท้า ของจังหวัด
ชัยภูมิ ทั้งหมด 124 คน ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ มีเพียง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ที่ไม่ได้
ฝึกอบรมด้านอาชีพ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอ เนินสง่า จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
อ้าเภอเทพสถิต จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 20  คนอายุ 15-60 ปีเต็มอ่านเขียนภาษาไทยได้และคิดเลขอย่างง่ายได้  
 คือ คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน 
โดยเฉพาะคนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม เป็นกลุ่มที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีแล้ว และยังอยู่ในช่วงของวัยท้างาน 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 543,677 คน ส่วนใหญ่อ่าน 
เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ มีเพียง 588 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ที่อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายไม่ได้ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 อ้าเภอ
เนินสง่า จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36 และอ้าเภอคอนสาร จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 21  คนอายุ 15-60 ปีเต็มมีอาชีพและมีรายได้ 
 คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ทุกคนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ (ยกเว้นผู้ที่ก้าลังศึกษาอย่างเดียวโดย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ คนพิการทางสมอง หรือคนพิการไม่สามารถช่วยตนเองได้ การประกอบอาชีพและมีรายได้
คือ การท้างานที่เป็นงานประจ้า ทั้งที่อยู่ภายในครัวเรือน และหรือนอกครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการ
ท้างานดังกล่าว   ทั้งในลักษณะรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายชิ้นงาน หรือ งานเหมา 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 530,281 คน ส่วนใหญ่มีการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ มีเพียง 6,314 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอคอนสาร จ้านวน 883 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 551 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.27 และอ้าเภอภูเขียว จ้านวน 1,311 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 ตามล้าดับ 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไปมีอาชีพและมีรายได้ 
 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป ในปัจจุบันหลายคนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพ 
และท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักของครอบครัวด้วย (ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้) 
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จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป ของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 132,716 คน ส่วน
ใหญ่มีการอาชีพและมีรายได้ มีเพียง 4,077 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ โดยอ้าเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76 อ้าเภอคอนสาร จ้านวน 816 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.25 และอ้าเภอภูเขียว จ้านวน 1,026 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 23  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 
 น้ารายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกัน แล้วหารด้วยจ้านวนสมาชิกทั้งหมดใน
ครัวเรือน และต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 รายได้ทั้งหมดนี้เป็นรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน และรายได้ที่เกิดจากการท้า การปลูก การเลี้ยง และการหา
ไว้กินเอง แล้วค้านวณเป็นเงิน โดยแบ่งเป็น รายได้จากอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรอง อาชีพเสริม และรายได้
ที่เกิดจากการท้า การปลูก การเลี้ยง และการหาไว้กินเอง 

จากผลการส้ารวจข้อมูล ครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี มีเพียง 400 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ที่มีรายได้น้อยกว่าคนละ  
30,000 บาทต่อปี โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 883 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
0.58 อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 67 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และอ้าเภอบ้านแท่น จ้านวน 39 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 24  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
 การเก็บออมเงิน หมายถึง การน้ารายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หรือการกันรายได้
ส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนเมื่อแก่ชรา หรือเพ่ือใช้จ่ายในกิจการอื่นใด
ที่สมควร ทั้งในรูปแบบที่เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินต่างๆ เช่น เงินสดที่เก็บออมไว้เอง เงินฝากธนาคาร กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต เงินฝากกลุ่มสัจจะ เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากกองทุนหมู่บ้าน เงินฝากกองทุนต่างๆ การท้า
ประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การซื้อทองค้า การซื้อบ้าน หรือการซื้อท่ีดิน เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล ครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีการเก็บออมเงิน 
มีเพียง 1,533 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ที่ไม่มีการเก็บออมเงิน โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอ 
บ้านเขว้า จ้านวน 177 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.36 อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.36 
และอ้าเภอคอนสาร จ้านวน 186 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.24 ตามล้าดับ 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 25  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) 
 ไม่ดื่มสุรา หมายถึง ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาดอง กระแช่ 
สาโท หรือที่ผลิตจากผัก หรือผลไว้ เช่น มันฝรั่ง ข้าว น้้าองุ่น โดยการน้าวัตถุดิบดังกล่าวมาหมักและเติมยีสต์ลงไป 
ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวในงานเทศกาล งานบุญประเพณี หรืองานเลี้ยงทางสังคม เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง 

จากผลการส้ารวจข้อมูล ประชากรของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 866,285 คน ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา (ยกเว้น
การดื่มเป็นครั้งคราว) มีเพียง 49,703 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74 ที่ดื่มสุราเป็นประจ้า โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 1,466 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 อ้าเภอหนองบัวระเหว จ้านวน 2,298 คน   
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คิดเป็นร้อยละ 8.22 และอ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 1,695 คน คิดเป็นร้อยละ 8.05 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
 ไม่สูบบุหรี่ ไม่นับรวมยาสูบ ยาเส้น ยามวน โทษของการสูบบุหรี่ ท้าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฟัน
เหลือง ตาแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก เป็นมะเร็งหลอดลม และหลอดอาหาร มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด 
(มะเร็งที่ทรมานที่สุด) มีโอกาสเป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 20 เท่า ถุงลมโป่งพองจนไม่สามารถหดตัวกลับได้ มีผล
ท้าให้หายใจติดขัด หอบ จนถึงตายได้ เป็นโรคกระเพาะ อาหารเป็นแผล โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูก
อักเสบ โรคความดันโลหิตสูง ประสาทในการรับรสแย่ลง และมีอาการเรื้อรัง มีเสมหะมาก บางครั้งไอถี่มากจนไม่
สามารถนอนหลับได้  

จากผลการส้ารวจข้อมูล ประชากรของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 866,285 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ มีเพียง 
66,467 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 ที่สูบบุหรี่ โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 1,626 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.03 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ้านวน 9,520 คน คิดเป็นร้อยละ 10.57 และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
จ้านวน 4,465 คน คิดเป็นร้อยละ 9.94 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 27  คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 ในรอบปีที่ผ่านคนในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การท้าบุญตักบาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ท้าสมาธิ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือ
การละหมาด และการเข้าโบสถ์คริสต์ เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 830,395 คน ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีเพียง 2,250 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ที่ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาฯ  โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 482 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 อ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 และอ้าเภอคอนสาร จ้านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 
ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 28  คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
 คนสูงอายุทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิต ความเป็นอยู่ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน หรือหมู่บ้านชุมชน 
รวมทั้ง ได้รับสวัสดิการชุมชน หรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล คนสูงอายุของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 147,551 คน ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจาก
คนในครัวเรือนชุมชนหรือภาครัฐ มีเพียง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ที่ไม่ได้รับการดูแลฯ  โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอซับใหญ่ จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.11 และอ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 29  คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
 คนพิการทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
และได้รับการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย การเอาใจใส่ด้านสุขภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน หรือหมู่บ้าน ชุมชน 
รวมทั้งได้รับสวัสดิการหรือเบี้ยความพิการจากภาครัฐ 
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จากผลการส้ารวจข้อมูล คนพิการของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 12,317 คน ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากคน
ในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชนหรือภาครัฐ มีเพียง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ที่ไม่ได้รับการดูแลฯ โดยอ้าเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 856 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ้านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 และอ้าเภอเนินสง่า จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล้าดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 30  คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือท้องถิ่น 
 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ได้มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดย
การออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การก้าจัดขยะมูลฝอยและน้้าเสีย 
แปรรูปผลผลิต เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง การมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถกระท้าได้โดยการแสดงความคิดเห็น การออกแรงงาน การบริจาคเงิน หรือสมทบวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

จากผลการส้ารวจข้อมูล ครัวเรือนของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 262,012 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมท้า
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น มีเพียง 623 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.24 ที่ไม่มีส่วนร่วม
ท้ากิจกรรมสาธารณะฯ  โดยอ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ อ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 140 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 1.08 อ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 156 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.77 และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 100 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามล้าดับ 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนแยกรายอ าเภอ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จังหวัดชัยภูมิมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 221,525 บาท/ปี โดยอ้าเภอเมืองชัยภูมิ
มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 263,608 บาท/ปี รองลงมาคือ อ้าเภอคอนสาร มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
244,476 บาท/ปี และอ้าเภอภูเขียว รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 237,087 บาท/ปี ตามล้าดับ 

จังหวัดชัยภูมิมีรายได้บุคคลเฉลี่ย 67,001 บาท/ปี โดยอ้าเภอเมืองชัยภูมิมีรายได้บุคคลเฉลี่ยมากท่ีสุด 
77,429 บาท/ปี รองลงมาคือ อ้าเภอภักดีชุมพล รายได้บุคคลเฉลี่ย 71,463 บาท/ปี และอ้าเภอคอนสาร 
รายได้บุคคลเฉลี่ย 69,175 บาท/ปี ตามล้าดับ 
รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนแยกรายอ าเภอ 

จากผลการส้ารวจข้อมูล จังหวัดชัยภูมิมีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 126,468 บาท/ปี โดยอ้าเภอหนองบัวแดง 
มีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 142,473 บาท/ปี รองลงมาคือ อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ มีรายจ่ายครัวเรือน
เฉลี่ย 137,814 บาท/ปี และอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 135,648 บาท/ปี ตามล้าดับ 

จังหวัดชัยภูมิมีรายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 38,251 บาท/ปี โดยอ้าเภอหนองบัวระเหว มีรายจ่ายบุคคลเฉลี่ย
มากที่สุด 42,748 บาท/ปี รองลงมาคือ อ้าเภอซับใหญ่ รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 42,514 บาท/ปี และอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 42,019 บาท/ปี ตามล้าดับ 
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เปรียบเทียบข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 และ 2558 
จังหวัดชัยภูมิ 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูล ปี 2557 ข้อมูล ปี 2558 
จ านวนที่ 
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

หน่วย 
นับ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

หน่วย 
นับ 

ร้อยละ จ านวนที่ 
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

หน่วย 
นับ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

หน่วย 
นับ 

ร้อยละ 

1. เด็กแรกเกิดมนี้้าหนกัไม่นอ้ยกว่า 2,500 กรัม 4,841 คน 21 คน 0.43 4,775 คน 33 คน 0.69 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

95,444 คน 31 คน 0.03 103,515 คน 12 คน 0.01 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อยา่งเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 

3,679 คน 222 คน 6.03 3,568 คน 141 คน 3.95 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถกู
สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

229,709 คร. 3,244 คร. 1.41 262,012 คร. 1,694 คร. 0.65 

5. คนในครวัเรอืนมีการใช้ยาเพื่อบ้าบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม 

229,709 คร. 2,579 คร. 1.12 262,012 คร. 1,333 คร. 0.51 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสขุภาพ
ประจ้าปี เพือ่คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคฯ 

453,546 คน 17,993 คน 3.97 518,342 คน 12,602 คน 2.43 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกา้ลังกายอยา่ง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาท ี

739,874 คน 368 คน 0.05 830,395 คน 688 คน 0.08 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และ
บ้านมีสภาพคงทนถาวร 

229,709 คร. 422 คร. 0.18 262,012 คร. 398 คร. 0.15 

9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดป ี

229,709 คร. 327 คร. 0.14 262,012 คร. 307 คร. 0.12 

10. ครัวเรือนมีน้้าใช้พียงพอตลอดปี อยา่ง
น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 

229,709 คร. 267 คร. 0.12 262,012 คร. 313 คร. 0.12 

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูกสขุลักษณะ 

229,709 คร. 912 คร. 0.40 262,012 คร. 724 คร. 0.28 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 229,709 คร. 2,400 คร. 1.04 262,012 คร. 1,740 คร. 0.66 

13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัติภัยอย่างถกูวิธี 229,709 คร. 585 คร. 0.25 262,012 คร. 488 คร. 0.19 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

229,709 คร. 435 คร. 0.19 262,012 คร. 388 คร. 0.15 

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 229,709 คร. 502 คร. 0.22 262,012 คร. 486 คร. 0.19 

16. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพร้อมกอ่นวยัเรียน 

21,936 คน 58 คน 0.26 23,354 คน 25 คน 0.11 

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี 

79,496 คน 102 คน 0.13 88,019 คน 56 คน 0.06 

18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 
หรือเทียบเท่า 

9,606 คน 274 คน 2.85 11,498 คน 124 คน 1.08 

19. เด็กจบการศกึษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานท้า ได้รับการฝกึอบรมอาชีพ 

274 คน 25 คน 9.12 124 คน 15 คน 12.10 
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เปรียบเทียบข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 และ 2558 
จังหวัดชัยภูมิ 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูล ปี 2557 ข้อมูล ปี 2558 
จ านวนที่ 
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

หน่วย 
นับ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

หน่วย 
นับ 

ร้อยละ จ านวนที่ 
ส ารวจ 
ทั้งหมด 

หน่วย 
นับ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

หน่วย 
นับ 

ร้อยละ 

20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขยีน
ภาษาไทยได้ และคิดเลขอยา่งง่ายได้ 

468,930 คน 861 คน 0.18 543,677 คน 558 คน 0.10 

21. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมรีายได้ 456,307 คน 6,778 คน 1.49 530,281 คน 6,314 คน 1.19 
22. คนอายุมากกวา่ 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพ
และมีรายได ้

105,273 คน 3,407 คน 3.24 132,716 คน 4,077 คน 3.07 

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
คนละ 30,000 บาทต่อป ี

229,709 คร. 352 คร. 0.15 262,012 คร. 400 คร. 0.15 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 229,709 คร. 1,653 คร. 0.72 262,012 คร. 1,533 คร. 0.59 

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่ม
เป็นครั้งคราว) 

774,359 คน 50,238 คน 6.49 866,285 คน 49,703 คน 5.74 

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 774,359 คน 69,912 คน 9.03 866,285 คน 66,467 คน 7.67 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

739,874 คน 1,700 คน 0.23 830,395 คน 2,250 คน 0.27 

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 

123,302 คน 32 คน 0.03 147,551 คน 29 คน 0.02 

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 

9,565 คน 9 คน 0.09 12,317 คน 11 คน 0.09 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนข์องหมู่บ้าน/ชุมชน 
หรือท้องถิ่น 

229,709 คร. 356 คร. 0.15 262,012 คร. 623 คร. 0.24 

 2. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดชัยภูมิ 
 ในปี 2558 จังหวัดชัยภูมิ ได้ประสานการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค จ้านวน 16 อ้าเภอ 122 ต้าบล 

1,576 หมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 
หมู่บ้านที่อยู่ในระดับการเร่งรัดการพัฒนาอันดับ 1 จ้านวน       5 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 0.30 
หมู่บ้านที่อยู่ในระดับการเร่งรัดการพัฒนาอันดับ 2 จ้านวน  342 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 21.70 
หมู่บ้านที่อยู่ในระดับการเร่งรัดการพัฒนาอันดับ 3 จ้านวน  1,229 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 71.98 
ตัวช้ีวัดที่มีปัญหามากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
1. การกีฬา จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 812 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 51.52 
2. การเรียนรู้โดยชุมชน จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 763 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 48.41 
3. การได้รับการศึกษา จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 681 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 43.21 
4. คุณภาพดิน จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 647 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 41.05 
5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 638 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.48 
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ตัวช้ีวัดที่มีปัญหาน้อยท่ีสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
1. ความปลอดภัยจากยาเสพติด จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 10 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 0.63 
2. ความปลอดภัยในการท้างาน จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 19 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
3. น้้าดื่ม จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
4. ไฟฟ้า จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
5. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว จ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหา 24 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.52 

จ านวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา 
 
ที ่

 
พ้ืนที่อ าเภอ จ านวน

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 
อันดับ 1 

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 
อันดับ 2 

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 
อันดับ 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เมืองชัยภูม ิ 18 221 3 1.36 69 31.22 149 67.42 
2 คอนสวรรค ์ 9 103 - - 19 18.45 84 81.55 
3 หนองบัวแดง 8 123 - - - - 123 100 
4 บ้าเหน็จณรงค ์ 7 89 - - 29 32.58 60 67.42 
5 เทพสถิต 5 92 - - - - 92 100 
6 บ้านแท่น 5 62 - - - - 62 100 
7 คอนสาร 8 83 2 2.41 33 39.76 48 57.83 
8 เนินสง่า 4 48 - - 24 50 24 50 
9 บ้านเขว้า 6 86 - - 26 30.23 60 69.77 

10 เกษตรสมบูรณ ์ 11 140 - - 24 17.14 116 82.86 
11 จัตุรสั 9 119 - - 77 64.71 42 35.29 
12 หนองบัวระเหว 4 49 - - 5 10.2 44 89.8 
13 ภูเขียว 11 151 - - 2 1.32 149 98.68 
14 แก้งคร้อ 10 126 - - 13 10.32 113 89.68 
15 ภักดีชุมพล 4 47 - - 15 31.91 32 68.09 
16 ซับใหญ ่ 3 37 - - 6 16.22 31 83.78 

รวม 122 1,576 5 0.32 342 21.70 1,229 77.98 
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 1.สรุปผลการด าเนินงานจากรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  กชช.2ค  ของจังหวัดในปี 2558  
และข้อมูล  GPP จังหวัด  แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาที่ส าคัญ ๆ  ดังนี้ 
  1.1  ด้านการเกษตร   
           จังหวัดได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่
การเกษตรและมีประชาชนประกอบอาชีพท้าการเกษตรเป็นหลัก โดยการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด  
พ.ศ. 2557 – 2560 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทรัพยากรการเกษตร ส่งผลให้ผลิตผลภาคการเกษตรของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมขึ้น ในพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญประกอบด้วยข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพริก
ขี้หนูใหญ่ เฉลี่ย 10 – 15% ต่อปี แสดงการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตดังภาพ 

-  ข้าวเปลือกทุกชนิด (ยกเว้นข้าวหอมมะลิ) 

ข้าวทั่วไป 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 1,183,636 1,102,149 808,949 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 489.21 411.11 490 
ผลผลติ (ตัน) 579,046 453,104 396,385 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 14,740 8,000 9,857 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 8,535,151 3,624,537 3,907 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 85,142 81,097 92,435 

 -  ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ข้าวหอมมะล ิ
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 806,443 748,265 773,067 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 463.02 380.05 432 
ผลผลติ (ตัน) 373,399 284,378 333,887 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 15,630 12,000 12,556 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 5,836,231 3,412,537 4,192,000 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 68,596 75,694 81,009 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวของจังหวัดชัยภูมิมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นในทุกปีเนื่องจาก
จังหวัดให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นล้าดับแรก เนื่องจากเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้กับ
คนในจังหวัด 
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- มันส้าปะหลัง 

มันส้าปะหลัง 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 422,766 666,841 780,915 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 3,456 3,600 3,721 
ผลผลติ (ตัน) 1,404,786 2,400,627 2,904,784 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 2,200 2,250 2,550 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 3,040 5,401 7,409 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 37,055 38,240 40,452 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลผลิตมันส้าปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ.2558 สูงกว่า พ.ศ.2557 
เนื่องจากจังหวัดมีการจัดท้าโครงการให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเพ่ิมผลิตต่อไร่ของมันส้าปะหลังซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจส้าคัญ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพันธุ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- อ้อยโรงงาน 

อ้อย 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 660,755 668,625 630,854 
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 654,700 662,400 630,854 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 16,162 22,109 12,698 
ผลผลติ (ตัน) 10,581,497 14,645,534 8,010,417 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 1,098 1,100 1,060 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 11,618 16,110 8,491 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 34,080 36,620 33,203 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลผลิตอ้อยโรงงานของจังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ.2558 มีผลผลิตต่อไร่
ต่้ากว่า พ.ศ.2557 เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิประสบภัยแล้งในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด จึงเป็นผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่้า 

- ยางพารา 

ยางพารา 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 453,096 130,697 132,123 
เนื้อท่ีกรีดยาง (ไร่) 52,045 53,281 72,296 
ผลผลติ (ตัน) 90,619 23,525 8,675 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่)  200 180 160 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 43,280 29,950 68,000 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 3,921 704 590 
จ้านวนเกษตรกร (ราย) 10,248 9,234 6,475 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลผลิตยางพาราของจังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2558 มีผลผลิตต่อไร่ต่้ากว่า 
พ.ศ. 2557 เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิประสบภัยแล้งในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด จึงเป็นผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่้า 
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  2.  ด้านอุตสาหกรรม   
         จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 565 โรง มีเงินลงทุนรวม 5,050,132,488.07 ล้านบาท 
จ้านวนคนงาน 27,500 คน ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพ  
เกษตรกรรมเป็นหลัก การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการประกอบ
อุตสาหกรรม การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้านเช่นด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นต้น 

ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

แห่ง  เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) 
1. การเกษตร 117  2,336,094,117   129 3,962,005,011  130 3,919,462,488.00 

2. อาหาร  36  1,400,783,514  40  1,436,633,514 41 5,205,753,514.00 

3. เครื่องดื่ม  5  806,180,000  5  806,180,000 6 806,180,000.00 

4. สิ่งทอ  9  296,119,000  9  296,119,000 7 65,919,000.00 

5. เครื่องแต่งกาย  13  727,265,000  13  727,265,000 11 712,765,000.00 

6. เครื่องหนัง           

7. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  32 348,360,058   36  401,660,058 36 402,980,058.00 

8. เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน  7  10,309,334  8  12,659,344 8 12,429,344.00 

9. กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  5  220,630,000  7 242,880,000 7 242,880,000.00 

10. สิ่งพิมพ์  3  36,725,000  3  36,725,000 3 36,725,000.00 

11. เคมี  4  13,275,000  4  13,275,000 5 16,000,000.00 

12. ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์  6  221,905,000  9 390,905,000  10 413,405,000.00 

13. ยาง  3  77,831,000  3  77,831,000 4 282,831,000.00 

14. พลาสติก  28  149,505,229  30  153,769,229 28 143,019,000.00 

15. อโลหะ  97  374,452,500  109  548,182,500 112 1,007,472,500.00 

16. โลหะ           

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ  54  87,073,265  55  92,773,265 55 150,328,265.00 

18. เครื่องจักรกล  69  118,778,400  71 129,578,400  69 132,663,400.00 

19. ไฟฟ้า  1  2,650,000  1  2,650,000 1 2,650,000.00 

20. ขนส่ง  30  162,700,700  32  296,700,700 42 725,845,200.00 

21. อื่นๆ  52  18,439,849,500  57  18,502,349,500 50 11,906,349,500.00 

  3.  ด้านการท่องเที่ยว 
      จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวจ้านวนมาก โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดได้รับการพัฒนา
และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจ้าแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  26  แห่ง 
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา  12  แห่ง 
   แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ  6  แห่ง 
  ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 – 2558 ที่ผ่านมาจังหวัดได้เน้นความส้าคัญ
ของยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในล้าดับ 2 โดยจ้าแนกแผนงาน/โครงการและงบประมาณเพ่ือการพัฒนา  
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จ้านวน 16 โครงการ ซึ่งผลจากการพัฒนาโดยโครงการของจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่าในปี 2558 จังหวัดชัยภูมิมีนักท่องเที่ยว จ้านวน 1,418,833 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.99 และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจ้านวน 1,467.85 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.24 ซึ่งหากเปรียบเทียบจ้านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 
2555 – 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

ด้านการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.  

2556  2557 2558  
นักท่องเที่ยว (คน) 1,289,672 1,321,065 1,418,833 
     -  ชาวไทย 1,281,735 1,313,150 1,410,613 
     -  ชาวต่างประเทศ 7,937 7,915 8,220 
โรงแรม/ที่พัก (แห่ง) 115 120 130 
ห้องพัก (ห้อง) 2,903 3,000 2395 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนตอ่วัน ของจังหวัด (บาท) 650 670 695.15 
รายได้ (ล้านบาท) 1,265 1,298.37 1,467.85 

   จากตารางแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชัยภูมิมีนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ของจังหวัด ได้แก่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณทุกปี ๆ ละหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
และเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นั่นคือแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว โดยการบูรณาการงบประมาณของจังหวัดและ
ท้องถิ่นเข้าไปพัฒนาทั้งการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
พยายามเปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเท้า
ไดโนเสาร์ และป่าปรงพันปี เป็นต้น ซึ่งในระยะต่อไปจะได้พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และ
พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
  4.  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ผลการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2558 ในด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตพบว่าจังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการด้านสังคม จ้านวน 53 โครงการ  
ซ่ึงครอบคลุมการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากการส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 ในด้าน
สาธารณสุขพบว่าสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 8,967 คน ส่วนด้านการศึกษา มีอัตราส่วนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนโดยเฉลี่ย 19 : 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูคือ 17 : 1 นอกจากนี้ข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ของจังหวัดชัยภูมิ
จ้านวน 42 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว 22 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด ส้าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่
บรรลุส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับเป้าหมายเหลือเพียงเล็กน้อยจะบรรลุเป้าหมาย  กล่าวคือตั้งเป้าหมายไว้ 100% ผล
ส้ารวจ 99.7% เป็นต้น 
        การพัฒนาที่ผ่านมางบประมาณที่ด้าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณท่ีผ่านมาจากส่วนกลางโดยตรง และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และครอบคลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และจังหวัด เช่น โครงการด้าน
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การศึกษานโยบายเรียนฟรี 15 ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อสม. และคนพิการ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รักษาฟรี เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้สามารถมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ท้าให้ มีผลต่อการพัฒนา
ทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนงบประมาณของจังหวัดซึ่งมีจ้านวนไม่มากนัก เป็นเพียงส่วนที่เติมเต็ม
หรือแก้ไขปัญหาบางกรณีท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น 
       ซึ่งที่ผ่านมามีการด้าเนินงานในลักษณะนี้ ประกอบด้วย โครงการชัยภูมิเข็มแข็งด้วยแผน
ชุมชนคุณภาพ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนเกื้อกูลสร้างครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข็มแข็ง โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ โครงการส้ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด โครงการเพ่ิมศักยภาพองค์กรเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และ
โครงการปกป้องสถาบัน ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความสามัคคี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการปกติของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน และท้องถิ่น ด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าประชาชน
จังหวัดชัยภูมิโดยรวมมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดยพบจากการมีส่วนร่วมและตรวจติดตามประเมินผลแผน
ชุมชนในทุกชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนปัญหาด้านความแตกแยกสามัคคีของประชาชนอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แม้ว่า
เหตุการณ์ทางการเมืองจะมีความแตกแยกในหมู่ประชาชน แต่ระดับความรุนแรงของประชาชนอยู่ในระดับที่
สามารถดูและควบคุมได้ ประกอบกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ้าปี 2557 ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ของประชาชนอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 85 ซึ่งได้คะแนนผลการประเมินระดับที่ 5 ดีมาก 
  5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ในปีที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้านนี้มาก เช่น โครงการป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วม – น้้าแล้ง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
แบบถุงพลาสติกในชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชัยภูมิ เมืองสะอาดชาญฉลาดคัดแยกขยะ เป็นต้น โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถน้าไปต่อยอดการด้าเนินงานให้ครบทุกพ้ืนที่ โดยมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้/ 
ประเภทป่าไม้ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
แปลง ตร.กม. ไร ่ แปลง ตร.กม. ไร ่ แปลง ตร.กม. ไร ่

ป่าสงวนแห่งชาติ  11 3,303.7424 2,064,839 11 3,303.7424 2,064,839 11 3,303.7424 2,064,839 
อุทยานแห่งชาติ  6 1,159.6904 724,806.50 6 1,159.6904 724,806.50 6 1,159.6904 724,806.50 
วนอุทยาน  - -  - - - - - - 
ป่าไม้ถาวรของชาต ิ 8 6,201.5042 3,875,940 8 6,201.5042 3,875,940 8 6,201.5042 3,875,940 
พื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม  - - - - - - - - - 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า  3 2,176.23 1,360,175 3 2,176.23 1,360,175 3 2,176.23 1,360,175 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 1 0.1744 109 1 0.1744 109 1 0.1744 109 

รวม 29 12,841,3914 8,025,869 29 12,841,3914 8,025,869 29 12,841,3914 8,025,869 
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  2. ข้อมูลประเภทดินของจังหวัด 

ประเภทดิน (ตร.กม.) 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558  
พื้นที่เพ่ือการเกษตร  4,119,227 4,251,505 4,258,905 
พื้นที่ป่าไม ้ 3,011,172 2,892,467 2,862,367 
พื้นที่เพ่ือการอยู่อาศัย 
     -  ตัวเมืองและย่านการค้า 
     -  นันทนาการ 
     -  สถานท่ีราชการ 

236,948 257,267 262,467 

พื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรม 6,442 8,569 8,959 
พื้นที่ปศุสัตว ์ 20,840 18,963 18,953 
พื้นที่ประมง 5,013 5,902 5,802 

รวม    

 3. ทรัพยากรน้้า : ข้อมูลอ่างเก็บน้้าขนาดกลางและใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ปริมาณน้้า ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ชื่ออ่างเก็บน้ า ความจุ น้ าปัจจุบนั น้ าใช้การได้ % ความจ ุ
1.เขื่อนจุฬาภรณ์ 16.3750 121.17 83.95 74.00 % 
2.อ่างเก็บน้้าห้วยกุ่ม 20.230 20.31 18.80 100.38% 
3.เขื่อนล้าปะทาวบน 44.00 35.77 32.77 81.30% 
4.เขื่อนล้าปะทาวล่าง  16.4 17.19 14.79 104.84% 
5.อ่างเก็บน้้าล้าคันฉู 42.6 46.98 43.98 110.27% 
6.อ่างเก็บน้้าห้วยทราย 10.3 10.21 9.91 99.13% 
7.อ่างเก็บน้้าส้มป่อย 7.646 8.39 7.79 109.78% 
8.อ่างเก็บน้้าช่อระกา 10.312 10.24 9.44 99.30% 
9.อ่างเก็บน้้าบ้านเพชร 19.675 20.42 17.42 103.79% 
10.อ่างเก็บน้้าบาซ่าน 0.353 0.31 0.23 88.95% 
11.อ่างเก็บน้้าหินลับมีด 0.481 0.10 0.00 20.79% 
12.อ่างเก็บน้้าห้วยทองหลาง 0.287 0.06 0.05 20.91% 
13.ประตูระบายน้้า พรม-เชิญ 3.434 2.41 2.17 70.06% 

รวม 339.468 293.56 241.30 86.48% 

      2.สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
  จังหวัดชัยภูมิมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางสังคม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความม่ันคง ด้านพลังงาน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
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หมายเหตุ : ตอบได้มากกวา่ 1 ค้าตอบ 

  1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
  3.เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
  ในการนี้ ส่วนราชการได้จัดท้าแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
และเพ่ือให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีผลการด้าเนินงานที่
ผ่านมา ดังนี้ 

 2.1 จังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายส้านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิให้ด้าเนินการประเมินผลการ
ด้าเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานโครงการ เพ่ือน้าไปใช้ปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา
จังหวัด โดยมีผลสรุป ดังนี้  

  1)  การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   
          จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานโครงการตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 พบว่า ประชาชนร้อยละ 63.4 รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยรับรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้น้าชุมชน ร้อยละ 81.2 เพ่ือน/ญาติ/คน ใน
ครอบครัว ร้อยละ 43.3 หอกระจายข่าว ร้อยละ 40.9 และสื่อสิ่งพิมพ์/ป้าย ร้อยละ 27.6 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ยังไม่รับรู้  ร้อยละ 36.6 
แผนภูมิ 1  ร้อยละของประชาชน จ้าแนกตามประเภทสื่อที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   

 

 

 

 

 

    2) ความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
     เมื่อสอบถามต่อความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับ “โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก เรียงล้าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชน (ค่าเฉลี่ย 
3.97) รองลงมาคือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและด้าน
ส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.93) ปลูกฝังส้านึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดอง (ค่าเฉลี่ย 3.91) เป็นต้น 
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 เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63)    
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จ้าแนกตามความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
เก่ียวกับ “โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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   3) การบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาจังหวัด  

       เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบรรลุเป้าประสงค์จากการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความเห็นดังนี้ 

 

โครงการ 

1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ( X =3.93) 
2 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลติด้านการเกษตร ( X =3.97) 
3 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ( X =3.89) 
4 พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  ( X =3.87) 
5  พัฒนาระบบส่งน้้าและบริหารจัดการน้า้  ( X =3.78)        
6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชนสู่สากล  ( X =3.88) 
7 ส่งเสริมการผลิตการตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  ( X =3.86) 
8 เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  ( X =3.84) 
9 การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวให้ย่ังยืน( X =3.87)   10 ป้องกนัน้้าท่วมจังหวัดชัยภูมิ ( X =3.71) 
11 ชัยภูม ิเมอืงสะอาด ชาญฉลาดคัดแยกขยะ( X =3.76)        12 ก่อสร้างเตาเผาขยะไรม้ลพิษ ( X =3.66) 
13 การปลูกฝังส้านึกรักสามัคคีและเสริมสรา้งความปรองดอง ( X =3.91)    
14 ส่งเสริมการพฒันาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน ( X =3.93) 
15 สร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวังกลุม่เดก็และเยาวชน ( X =3.97) 

ร้อยละ 
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        การเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประชาชนร้อยละ 73.6 ระบุว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สามารถจะท้าให้การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์การเติบโตทางเศรษฐกิจได้    
       ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  ประชาชนร้อยละ 78.2 ระบุว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถจะท้าให้การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์เรื่องความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการทอ่งเที่ยวได้     
        การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนร้อยละ 83.0 
ระบุว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถจะท้าให้การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
        ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของสังคมให้ทั่วถึง  ประชาชนร้อยละ 78.6 
ระบุว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถจะท้าให้การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงของสังคมให้ทั่วถึงได้ 
ตาราง 1  ร้อยละของประชาชน จ้าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าประสงค์จากการพัฒนาภายใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

เป้าประสงค์ การด าเนินการ 
รวม ได้ ไม่ได้ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ 100.0 73.6 6.5 19.9 

2.ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 100.0 78.2 6.1 15.7 

3.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100.0 83.0 3.6 13.4 

4.ยกระดับคณุภาพชีวิตและความมั่นคงของสังคมให้ท่ัวถึง 100.0 78.6 4.9 16.6 

   4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
          ประชาชน ร้อยละ 2.5 มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
เช่น ต้องการให้ช่วยดูแลราคาที่พืชผลทางการเกษตรให้ดีขึ้น ร้อยละ 0.7 ควรมีงบประมาณต่อเนื่อง ร้อยละ 
0.4 และพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรให้ยั่งยืน ร้อยละ 0.3  เป็นต้น 

 2.2 ผลการประเมินระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตาม
โครงการวัดระดับการพัฒ นาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด  (Province & Cluster Benchmarking) ของ
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 2 พ.ศ.  2557 - 2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ้าแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2559) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ส้าคัญ พบว่าจังหวัดชัยภูมิมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.44 ต่อปี โครงการสร้างเศรษฐกิจที่ส้าคัญประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ 
34 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 13 และภาคบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 53 โดยมีพ้ืนที่เกษตร 3.4 ล้านไร่ มีสินค้า
เกษตรส้าคัญของจังหวัด ได้แก่ข้าว สาขาอุตสาหกรรมมีจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 1,700 โรงงาน 
รายได้เฉลี่ยของจังหวัดเท่ากับ 60,992 บาท/คน/ปี ซึ่งต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวแม้
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ไม่ใช่สาขาสร้างรายได้หลักของจังหวัดแต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น โดย ณ ปี 2558 มีรายได้รวม 
1,467.85 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความเหลื่อมล้้าทางสังคม โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.83 
เส้นความยากจนอยู่ที่ระดับ 2,250 บาท/คน/ปี     ด้านแรงงานยังมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย มีปริมาณน้้าต้นทุนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า ด้าน
สิ่งแวดล้อมมีการจัดการที่ดี ท้าให้ปริมาณขยะลดลง มีสัดส่วนปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 
22.78 มีสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจลดลง แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
และคุณภาพน้้าถึงแม้อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ค่าคะแนนลดลงต่อเนื่อง  

       จากข้อมูลการวัดระดับการพัฒนา จังหวัดควรให้ความส้าคัญรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัด และควรให้ความส้าคัญใน
การแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้้าที่มีเกิดขึ้นลดสัดส่วนคนจน ลดอัตราการว่างให้เหลือ 0 พร้อมทั้งรักษา
ระดับความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมพ้ืนที่ป่า เพ่ือให้มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อไป และเพ่ิมสัดส่วนการน้าขยะกลับไปใช้
ใหม่ให้สูงขึ้น เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดก้าวหน้าควบคู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดคือภาคการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเช่น ข้าวนาปี มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และพริกขี้หนูใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตเป็นจ้านวนมาก และจะมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกปีทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาวการณ์
ด้านราคาและความสมบูรณ์ลมฟ้า อากาศ เพราะขาดแคลนระบบน้้าและระบบชลประทาน ส่วนอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
คืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเพราะมีปริมาณจ้านวนมากพอต่อการลงทุน ในด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหล่ง ซึ่งในจ้านวนนี้มีหลายแห่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
โดยทั่วไปแล้วเช่น อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ทุ่งดอกกระเจียว) น้้าตกตาดโตน เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งกระมัง เป็นต้น และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกหลายแห่ง เช่น มอหินขาว 
ป่าปรงพันปี เส้นทางรอยเท้าไดโนเสาร์ เป็นต้น หากมีการบริหารจัดการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วจะ
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยในปี  พ.ศ. 2557 มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด มีมูลค่า 55,383 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capital GPP) 
เท่ากับ 57,774 บาท/คน/ปี ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร การศึกษา อุตสาหกรรม การค้าส่ง
ค้าปลีก และตัวกลางทางการเงิน คือ ร้อยละ 30.59 ร้อยละ 17.71 ร้อยละ 14.09 ร้อยละ 10.45 และร้อยละ 8.693 
ตามล้าดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ณ ระดับราคาคงที่ (เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) ทั้งนี้ จังหวัด
ได้สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านการเกษตร 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร   

และ มีประชาชนประกอบอาชีพท้าการเกษตรเป็นหลัก โดยมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 34 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ทั้งนี้มีเนื้อที่เพ่ือการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 33 ล้านไร่ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม 

ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด หรือ GPP ภาคการเกษตร
ตั้งแต่ปี 2555-2557 พบว่าปี 2555 มูลค่า 17,075 ล้านบาท คิดเป็น 31.44 % อัตราการเติบโต 5.64 % ปี 2556 
มูลค่า 19,692 ล้านบาท คิดเป็น 33.89 % อัตราการเติบโต 2.45 % และปี 2557 มูลค่า 16,947 คิดเป็น 30.59 % 
การเจริญเติบโตลดลง 3.30% โดยเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของภาคการเกษตรเติบโต 1.59 % 

ส้าหรับพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิ มีพืชหลักดังนี้ 
1. ข้าว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ท้ารายได้ให้กับจังหวัด โดยในปี 2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 

1,183,636 ไร่ มูลค่ารวม 8,535,151 ล้านบาท ปี 2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 1,102,149 มูลค่ารวม 3,624,537 ล้านบาท 
ปี 2558 พ้ืนที่เพาะปลูก 808,949 มูลค่ารวม 3,907 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวลดลงเนื่องจากเริ่ม 
มีการประกาศเขตเหมาะสมต่อการปลูกพืช รวมถึงพ้ืนที่การเพาะปลูกอยู่นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน ไม่เหมาะสมต่อพืช
ชนิดใช้น้้ามาก แต่มูลค่ารวมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากศักยภาพในการผลิตและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมมากขึ้น 
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2. มันส้าปะหลัง ในปี 2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 422,766 ไร่ มูลค่ารวม 3,040 ล้านบาท ปี 2557  
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 666,841 ไร่ มูลค่ารวม 5,401 ล้านบาท ปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 780,915 ไร่ มูลค่ารวม   
7,409 ล้านบาท แนวโน้มการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันส้าปะหลังเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้้าน้อย  
และเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด รวมถึงมีโรงงานแปรรูปมันส้าปะหลังกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ แนวโน้มด้านรายได้
เติบโตเฉลี่ยสูงขึ้น ทั้งนี้เกิดจากศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมมากขึ้น  

3. อ้อย ปี 2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 660,755 มูลค่ารวม 11,618 ล้านบาท ปี 2557 มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 668,625 มูลค่ารวม 16,110 ล้านบาท ปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 630,854 มูลค่ารวม 8,491 ล้านบาท 
แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านการปลูกอ้อยยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี เนื่องจากในพ้ืนที่มีการขยายโรงงานการ
ผลิตและขยายก้าลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่มูลค่ารวมที่ลดลงเนื่องจากเป็นอ้อยตอรอบที่ 4-5 ทั้งนี้
เกษตรกรก็ลดรายจ่ายในการบ้ารุงรักษาลงเช่นกัน  

ส าหรับพ้ืนที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านาข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ า การปลูกพืชไร่
ชนิดต่างๆ เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น หลายชนิด อาทิ 
มะม่วง มะขาม กล้วยน้ าว้า ส้มโอ เป็นต้น ซ่ึงพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเนื่องจากมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ดังนี้   

(1) แหล่งน้้าผิวดิน จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธาร มีล้าน้้าย่อยหลายสาย 
ก่อให้เกิดล้าน้้าส้าคัญ ดังนี้ 

(1.1) ล้าน้้าชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน
อ้าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ และแก้งคร้อ 

(1.2) ล้าน้้าพรม ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อเช่นเดียวกัน ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร ภูเขียว 
และอ้าเภอบ้านแท่น เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 

(1.3) ล้าคันฉู ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
(1.4) ล้าน้้าเชิญ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร และอ้าเภอภูเขียว 
(1.5) ล้าชีลอง ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 
(1.6)  ล้าปะทาว ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
(1.7) ล้าสามหมอ ไหลผ่านอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
(1.8) ล้าน้้ากล่้า ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงน้้าล้าน้้าชี  พ้ืนที่ราบลุ่มตามล้าน้้าไหล

ผ่าน เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด 
(2) แหล่งน้้าชลประทาน ที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 

1) เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า 188 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2) เขื่อนล้าปะทาว ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอแก้งคร้อ มีปริมาณเก็บกักน้้า 

43 ล้านลูกบาศก์เมตร 
3) เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร 
4) เขื่อนชีบน มีต้นน้้าอยู่ที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดงเก็บกัก

น้้าได้ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร 
(3) โครงการชลประทานขนาดกลาง (อ่างเก็บน้้า) เพ่ือการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค มีจ้านวน 
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14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต และซับใหญ่ รวม
พ้ืนที่ชลประทานทัง้หมด 187,298 ไร่  

(4) โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้้าหรือฝายน้้าล้น) ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 
เหมือง ฝายน้้าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ 47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 

1.2 ด้านอุตสาหกรรม 
จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 625 โรง มีเงินลงทุนรวม 265,120,000 ล้านบาท จ้านวนคนงาน 

27,500 คน ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างความเจริญให้กับจังหวัด 

ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดชัยภูมิในด้านอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2555 - 2557 พบว่า
ปี 2555 มีมูลค่า 7,564 ล้านบาท คิดเป็น 13.92% อัตราการเติบโตลดลง 3.80% ปี 2556 มีมูลค่า 7,616 ล้านบาท 
คิดเป็น 13.10 % อัตราการเติบโตลดลง 0.82 % ปี 2557 มีมูลค่า 7,808 ล้านบาท คิดเป็น 14.09 % อัตราการ
เติบโตเพ่ิมขึ้น 0.99 % แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผล 
มาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านหลักของจังหวัด 

การจ้างงานมีจ้านวนคนงานทั้งสิ้น 14,546 คน อ้าเภอที่มีการจ้างงานมากที่สุดคือ อ้าเภอจัตุรัส 
รองลงมาคือ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ้าเภอภูเขียว ตามล้าดับ ประเภท
อุตสาหกรรมที่จ้างงานมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามล้าดับ ส้าหรับแหล่งที่ตั้งส้าคัญของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากความหนาแน่นของโรงงาน ขนาดเงิน
ลงทุน และจ้านวนการจ้างงาน ได้แก่ 

(1) อ้าเภอเมือง เป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นมากเป็นอันดับ 1 และมีจ้านวนการ
จ้างงานสูงเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ 

(2) อ้าเภอจัตุรัส มีจ้านวนโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 มีจ้านวนการจ้างแรงงานสูง
เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด และมีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ การจ้างแรงงานที่สูง
เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเป็นการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

(3) อ้าเภอแก้งคร้อ เป็นแหล่งที่ตั้งส้าคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมถักทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็น
พ้ืนที่ที่มีการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดชัยภูมิ 

(4) อ้าเภอภูเขียว เป็นแหล่งที่ตั้งส้าคัญของอุตสาหกรรมเกษตร (น้้าตาลทราย) ผลิตเอทานอล การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และการผลิต PARTICLE BOARD มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดชัยภูมิ 

(5) อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์และอ้าเภอหนองบัวระเหว เป็นแหล่งที่ตั้งส้าคัญของอุตสาหกรรม 
แป้งมันส้าปะหลัง อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ เป็นแหล่งที่ตั้งเหมืองโปแตชของโครงการอาเซียน ส่วนในพ้ืนที่ของอ้าเภอ   
ที่เหลือ คือ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง เทพสถิต บ้านแท่น คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า 
และอ้าเภอซับใหญ่ แม้สถานภาพปัจจุบันจะบ่งชี้ว่ามีธุรกิจอุตสาหกรรมตั้งอยู่เบาบาง แต่มีหลายพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
54 

ในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่เข้มข้น เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สิ่งถักทอ ในอ้าเภอคอนสวรรค์ 
บ้านเขว้า เนินสง่า เทพสถิต 

1.3 ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดได้รับการพัฒนาและมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิเหมาะสมส้าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือ จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับภาคกลาง (จังหวัด
ลพบุรี) ภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น) จัดได้ว่า
เป็นประตูสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ โดยสามารถจ้าแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท 

(1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปที่ประกอบด้วย ป่าไม้ ภูเขา และที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขา  
ตั้งเรียงราย ได้แก ่มอหินขาว อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้น 

(2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา จังหวัดชัยภูมิมีอารยธรรม
ซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอมจนถึงอิทธิพลลาวช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุ
มากมายในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ได้แก่ ปรางค์กู่ ใบเสมากุดโง้ง พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี เป็นต้น 

(3) แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความส้าคัญและเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง
เดียวในโลก ได้แก่ ประเพณแีห่นาคโหด ประเพณีแห่กระธูป ประเพณีตีคลีไฟ เป็นต้น 

ในช่วงปี 2554-2557 พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวในอัตราเฉลี่ย     
ร้อยละ 18.9 ต่อปี แต่นักท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่ และพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติกระจุกตัวอยู่ใน   
20 จังหวัด โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติทั้งสิ้น 29,881,091 คน จังหวัดชัยภูมิมีผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างชาติ จ้านวน 8,220 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 

ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ปี 2556 -2558 พบว่า ปี 
2556 มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 1,289,672 คน รายได้จากการท่องเที่ยว 1,265 ล้านบาท ปี 2557 มีนักท่องเที่ยว
จ้านวน 1,321,065 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,298.37 ล้านบาท ปี 2558 มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 1,418,833 มี
รายได้จากการท่องเที่ยว 1,467.85 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังระดับประเทศ ซึ่งรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 3 ล้าดับแรก ดังนี้ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติไทรทอง  

ทั้งนี้ ได้มีการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดการน้าแผนไป
ใช้อย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมาจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 3 ฤดู มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เดินทางมาเที่ยวมากขึ้นและน้าเงินมาใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว
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เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอีกทางหนึ่ง แต่ปัญหาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยังต้องได้รับการ
สนับสนุนให้มีการน้าศักยภาพในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 
เมื่อเทียบจากปีก่อน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2 – 5.7) จากการขยายตัวของอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะ
การใช้จ่ายภาครัฐที่มีการเร่งรัดเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องท้าให้มีเงินทุนหมุนเวียน เข้าระบบ เกิดการจับจ่ายใช้สอย 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และรวมถึงการผลิตภาคเกษตรกรรมที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจในปี 2559 จะมีมูลค่าเท่ากับ 62,000 ล้านบาท 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน สูงกว่าที่
คาดการณ์เดิม ณ เดือนมีนาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.6 ปรับเพ่ิมตามราคาพลังงานในประเทศ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น จากการปรับเพ่ิมภาษีสรรพาสามิตยาสูบและรถยนต์ รวมถึงราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้น  

การจ้างงานในปี 2559 จะมีการจ้างงานจ้านวน 539,459 คน เพ่ิมข้ึนจ้านวน 9,237 คน (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ 537,277 – 541,735 คน) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมีนาคม 2559 ที่ 535,848 คน จาก
การจ้างงานในภาคก่อสร้าง ภาคการค้าและบริการ ที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ (ข้อมูลจากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2/2559 ส้านักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ) 

ส้าหรับสินเชื่อเพ่ือการลงทุน โดยคาดว่าในปี 2559 คาดว่าจะมีสินเชื่อคงค้างจ้านวน 3,333 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนจ้านวน 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3,325-3,340 ล้านบาท) ต่้ากว่าที่
คาดการณ์เดิม ณ เดือนมีนาคม 2559 จ้านวน 3,342 ล้านบาท จากนโยบายคงอัตราดอกเบี้ ยและกระตุ้นการ
ปล่อยสินเชื่อธุรกิจ SME และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ขยายตัว  โดยมีสินเชื่อคงค้าง ณ เดือนกรกฎาคม 2558 
จ้านวน 21,055.70 ล้านบาท และปริมาณเงินฝาก ณ เดือนกรกฎาคม 2558 จ้านวน 20,334.80 ล้านบาท  
2.การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 

2.1 การศึกษา จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษา ดังนี้ 
(1) การศึกษาในโรงเรียน มีจ้านวนโรงเรียน 750 แห่ง โดยจ้าแนกตามระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

  1) ประถมศึกษา 708 แห่ง 
  2) มัธยมศึกษา 37 แห่ง 
  3) อาชีวะศึกษา 5 แห่ง 

(2) การศึกษานอกโรงเรียน มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอ้าเภอ 16 แห่ง รวมทั้งมีห้องสมุด
ประชาชนอ้าเภอ จ้านวน 16 แห่ง ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จ้านวน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิทั่วทุกแห่ง 

(3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา จ้านวน 2 แห่ง  
2.2 การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืนๆ ก็มีบ้างแต่จ้านวนไม่มากนัก ส้าหรับ

ความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่ตามชนบท และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การ
แห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้องไฟ รวมถึงประเพณีร้าฝีฟ้า เพ่ือบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ฯลฯ 
โดยมจี้านวนวัดทั้งสิ้น 1,034 แห่ง ที่พักสงฆ์ 400 แห่ง พระภิกษุ 6,445 รูป และสามเณร 819 รูป 
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2.3 การสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 16 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ้านวน 
1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนระดับอ้าเภอ จ้านวน 15 แห่ง สถานีอนามัย 167 แห่ง คลินิกทุกประเภท 309 แห่ง 
จ้านวนเตียง 1,475 เตียง จ้านวนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร รวม 328 คน พยาบาล 1,630 คน และมี
จ้านวนผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 75,597 คน  

2.4 การรักษาความม่ันคงและความสงบ ข้อมูลสถิติกลุ่มความผิดในคดีที่น่าสนใจมีการรับแจ้งคดีใน
รอบปี 2558 จ้านวน 2,143 คดี ผู้ต้องหา 2,222 ราย นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัย
คุกคามที่ส้าคัญของจังหวัดชัยภูมิจ้าแนกดังนี้ 

(1) ด้านยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชัยภูมิ มีการแพร่ระบาด 
ในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพปัญหาเป็นพ้ืนที่ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด ทั้งจาก
ภาคเหนือและจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และนครพนม เพ่ือ
ล้าเลียงผ่านไปยังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางผ่านของ ยาเสพ
ติดจากพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สู่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแพร่
ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด มากที่สุดได้แก่ 
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอภูเขียว ตามล้าดับ  

(2) ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัจจุบันยังคงปรากฏคนต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง เพ่ือมา
ขายแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญชาติพม่ามากที่สุด รองลงมาคือ ลาว กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม 
ลักษณะการด้าเนินการจะมีผู้ลักลอบน้ารถยนต์ไปรับเข้ามาในจังหวัด โดยเดินทางหลบเลี่ยงด่านตรวจของ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจเพ่ือส่งให้ผู้ประกอบการ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานได้
ถูกต้อง  แต่เมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่ด้าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ทางราชการก้าหนด  และยัง
ท้างานต่อเนื่องหรือย้ายสถานที่ท้างานซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อก้าหนด  

(3) ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายได้แพร่ขยายเข้าไปในพ้ืนที่
แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้
เลือกในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตามร่องรอยการกระท้าความผิดเป็นเรื่องยาก และกลุ่มก่อการร้ายที่
เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่  

(4) ด้านป่าไม้และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ 
ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส้าคัญยิ่ง สามารถอ้านวยผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า ของป่า และ
ผลผลิตจากป่าไม้อ่ืน ๆ และทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อดิน น้้า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
มีคุณภาพดี มีต้นน้้าล้าธารที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย           
ซึ่งสามารถจ้าแนกออกได้ 23 ป่า มีพ้ืนที่ป่าที่ประกาศตามกฎหมาย (ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา     
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พันธุ์สัตว์ป่า) จ้านวน 3,644,645 ไร่ เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าส้าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
หลายล้านคน เช่น แม่น้้าชี แม่น้้าพรม แม่น้้าเชิญ โดยสามารถแบ่งประเภทของป่าไม้ ได้ดังนี้ 

ป่าสงวนแห่งชาติ : จ้านวน 11 ป่า มีพ้ืนที่ 2,664,839 ไร่ (ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงคงเหลือพ้ืนที่ 1,584,282.5 ไร่) 
 -  อุทยานแห่งชาติ : จ้านวน 6  แห่ง  มีพ้ืนที่ 724,806.5 ไร่ ได้แก่  
 (1)  อุทยานแห่งชาติตาดโตน : พื้นที่  135,138  ไร่  
 (2)  อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  (ชัยภูมิ) : พื้นที่  166,875  ไร่ 
 (3)  อุทยานแห่งชาติไทรทอง : พื้นที่  199,375  ไร่ 
 (4)  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  : พื้นที่  70,000  ไร่ 
 (5)  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  : พื้นที่  125,312  ไร่ 
 (6)  อุทยานแห่งชาติน้้าพอง (ชัยภูมิ)  : พื้นที่  28,106  ไร่ 
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 แห่ง : มีพ้ืนที่ 1,360,284 ไร่ ได้แก ่
 (1)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : พื้นที่  983,175  ไร่  
 (2)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่  : พ้ืนที่  255,000  ไร่  
 (3)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  : พื้นที่  122,000  ไร่  
 (4)  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : พื้นที่  109 ไร่ 
 -  พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ 2 แห่ง 
 (1)  ป่าหมายเลข 10 แปลง 1 : มีพ้ืนที่ 2,135,000 ไร่ คงเหลือ 205,150 ไร่ 
 (2)  ป่าภูโค้ง : พ้ืนที่  60,886  ไร่ 

(5) ภัยคุกคามอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ  และน้าไปสู่ภัย
คุกคามด้านความมั่นคง ในแง่ของประเด็นความขัดแย้งทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่เกิดจากกลุ่มมวลชน
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มมวลชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาการประกอบอาชีพ ความแตกแยกทางแนวความคิดทางด้านการเมือง ซึ่งในประเด็นหลังได้รับ
อิทธิพลมาจากการเมืองในระดับชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในระดับพ้ืนที่    

2.5 สภาพสังคมและคุณภาพชีวิต  จากสภาพทั่วไปของข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดจะเห็น
ได้ว่ามีปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สุขภาพ ชีวิตการท้างาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ดังนั้น เพ่ือให้
จังหวัดชัยภูมิ มีทิศทางการพัฒนาที่เกิดความชัดเจน จ้าเป็นจะต้องค้านึงถึงสภาพปัญหาตามสถานการณ์และ
น้าไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของจังหวัด ดังนี้ 

-  ด้านสุขภาพอนามัย ยังมีปัญหาด้านจ้านวนแพทย์มีน้อย ปัญหาผู้ป่วยโรคเอดส์รายใหม่มีมากขึ้น 
ปัญหาการเจ็บป่วย ปัญหาน้้าหนักทารกต่้ากว่าเกณฑ์ ปัญหาผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ปัญหาผู้ป่วยโรคจิตและโรค
ประสาท เป็นต้น 

-  ด้านการศึกษา ยังมีปัญหาด้านการจัดการความรู้ ปัญหามาตรฐานของการศึกษาในแต่ละโรงเรียน
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ไม่เท่ากัน ปัญหาด้านอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนน้อย ปัญหาคุณธรรม-จริยธรรมของครูและนักเรียน 
-  ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น 

ปัญหาขาดความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขปัญหา  ปัญหาครอบครัวม่าย/หย่าร้าง ปัญหาการอพยพไปหางาน
ต่างถิ่นท้าให้ชุมชนขาดแคลนก้าลังแรงงาน ปัญหาเด็กก้าพร้าถูกทอดทิ้ง ปัญหาผู้สูงอายุอยู่คนเดียว  

-  ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ปัญหาครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความเป็นจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปัญหาครัวเรือนมีหนี้สิน 

-  ด้านสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาการได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่ไม่พอเพียง ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาขาดอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจังหวัดชัยภูมิ จะต้องเร่งรัดในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดรับกับ
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาคนให้คนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข 
เพ่ือให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็งต่อไป 
3.การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
(1) ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
จากการส้ารวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิ โดยกองส้ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าวัตถุก้าเนิด

ดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดพามาทับถมกันนานมาแล้ว และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่จึงท้าให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความสูงต่้าแตกต่างกัน
และดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน บางส่วนจะพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหินในบริเวณนั้น ๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา ดินในจังหวัดชัยภูมิสามารถจ้าแนกออกเป็น 64 หน่วยดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดชัยภูมิในปี 2556 ด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทระบบ TM (Thematc  Mapper) โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร คือ 5,080,107 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.61 ของพื้นที่จังหวัด กระจายตัว
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้ 2,255,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.25 ของพ้ืนที่
จังหวัดทางด้านตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด 

ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินของจังหวัดชัยภูมิที่พบคือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจาก
สาเหตุของลักษณะต้นก้าเนิดดินของแต่ละพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิตน้อย และที่ส้าคัญ
เกษตรกรท้าการเกษตรโดยขาดการบ้ารุงดินให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิยัง
ประสบปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะอ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอเนินสง่า อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์และอ้าเภอคอนสวรรค์ ซึ่งพบ
เกลือในดินมากจนไม่สามารถน้ามาปลูกพืชได้ 

(2) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  1) ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความส้าคัญยิ่งต่อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าล้าธารที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่
เกษตรกรรม และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะแม่น้้าชี แม่น้้าเชิญ แม่น้้าพรม อันเป็นเส้นเลือดใหญ่ ของ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าหา
ยาก เช่น แรดพันธุ์สุมาตรา เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ได้ถูกท้าลาย เปลี่ยนสภาพเป็นป่า
เสื่อมโทรม และใช้เป็นพ้ืนที่ท้ากินของราษฎรโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางตอนล่างของจังหวัด  ในบริเวณป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ท้านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ ได้แก่ ป่าตาเนิน ในเขตอ้าเภอ
จัตุรัส และอ้าเภอเนินสง่า ป่าภูแลนคา ด้านทิศใต้ของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอคอนสวรรค์ อ้าเภอบ้านเขว้า 
อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอหนองบัวระเหว ป่าโคกใหญ่ ในเขตอ้าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์ โดยพ้ืนที่ป่าสงวนดังกล่าว
ได้ถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าคิดเป็นร้อยละ 93.59, 91.62 และ 58.44 ของพ้ืนที่ป่าสงวนตามล้าดับ และจากผล
การตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดูฝนเกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลันในหลายพ้ืนที่และเกิดความ
แห้งแล้งในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้้า สร้างความชุ่มชื้นในบรรยากาศท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้ สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ป่าไม้ลดลง แนวทาง
จัดการควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้มากขึ้น  ควบคู่กับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ ประชาชนให้มีศักยภาพเพียงพอ ควรท้าระบบป่าชุมชน  
  2) ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่ งมีสภาพป่าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ช้าง กระทิง เก้ง กวาง หมาใน ลิง 
ชะนี สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด งูชนิดต่างๆ พบนก 223 ชนิด เช่น นกอ้ายงั่ว นกกก นกแก๊ก นก
ขุนแผน นกพญาไฟ นกกางเขนดง เป็นต้น และพบปลา 26 ชนิด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบนกไม่ต่้ากว่า 
50 ชนิด และปลา 5 ชนิด บึงละหาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้้ า ( Ramsar Convention) มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์นกอย่างน้อย 56 ชนิด 
โดยเฉพาะ นกน้้า นกชายเลน มีทั้งนกประจ้าถิ่นและนกอพยพ และชนิดพันธุ์ปลาอย่างน้อย 25 ชนิด ส้าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่าคือ การลักลอบล่าสัตว์ป่า การท้าลายแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า เนื่องจากการขาดจิตส้านึกของคนในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่
ค้านึงถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งนอกจากจะท้าให้จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าลดลง บางชนิดเกือบสูญพันธุ์และอาจ
สูญพันธุ์ไปแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการขาดสมดุลในระบบนิเวศอีกด้วย 
  3) ทรัพยากรธรณี จากการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบแร่ธาตุที่ส้าคัญที่จังหวัดชัยภูมิ
คือ ทองแดง ทองค้าขาว (ซึ่งแหล่งส้ารวจยังไม่มากพอต่อการลงทุน) เกลือสินเธาว์ และแร่โปแตช  นอกจากนี้ยังมี
บริษัทที่มีนักลงทุนต่างประเทศร่วมกับคนไทยได้มาด้าเนินการส้ารวจแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น แก๊สธรรมชาติ 
บ้างเป็นครั้งคราว และที่ส้าคัญมีการท้าเหมืองแร่โปแตช ที่บริเวณต้าบลบ้านตาล ต้าบลบ้านชวน ต้าบลหัวทะเล 
และต้าบลบ้านเพชร  ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  โดยจากการส้ารวจพบว่ามีปริมาณเกลือหินและแร่โปแต
ชมากพอที่จะลงทุน คือมีแร่โปแตชจ้านวน 570 ล้านตัน 
  4) ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า (Ramsar Convention) ได้แก่ บึงละหาน อ้าเภอ



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
60 

จัตุรัส จงัหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 18,181 ไร่ จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าธรรมชาติ มีพืชน้้า และพ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว เนื้อที่ 975,000 ไร่ จัดอยู่ในประเภทที่ราบลุ่มน้้าท่วม มีน้้าบางฤดู ส้าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ
ระดับนานาชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้าของเอเชีย ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้้าในเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองแวง อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดอยู่ในประเภทหนองน้้าขนาดเล็กมีน้้าตลอดปีมีพืชน้้า นอกจากนี้ยัง
มีพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน 4 แห่ง และพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวน 736 แห่ง รวม 68,345.5 ไร่ ส้าหรับ
ปัญหาส้าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้แก่ ปัญหาการถูกคุกคามและการบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่
ท้ากินของคนในพ้ืนที่ และโครงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น รีสอร์ท ร้านค้า ท้าให้เกิด
ทัศนียภาพไม่สวยงาม บดบังความงาม ตามธรรมชาติของพ้ืนที่ และ ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิด
พันธุ์ลดลง ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ปลา ชนิดพันธุ์นกน้้า และชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นเดิม นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้้ากร่อย 
การตื้นเขินของแหล่งน้้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุ่มน้้าบึงละหาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า 

3.2 สิ่งแวดล้อม 
(1) คุณภาพน้ า จังหวัดชัยภูมิ มีล้าน้้าชี ล้าน้้าเชิญและล้าน้้าพรม เป็นล้าน้้าสายหลัก ซ่ึงมีการเก็บตัวอย่าง

คุณภาพน้้าจากตัวแทนล้าน้้าในช่วงต่างๆ  ของล้าน้้าสายหลักทั้ง 3 สาย จ้านวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2550 ปรากฏผล ดังนี้ 
ล าน้ าเชิญ   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ล าน้ าพรม   คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้   
ล าน้ าชี  คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้   

จะเห็นว่าคุณภาพน้้าของแม่น้้าสายหลักทั้ง 3 สายของจังหวัดชัยภูมิอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งหากยังปล่อย
ให้มีการใช้ประโยชน์จากล้าน้้าโดยไม่มีการดูแลรักษา เช่น การปล่อยน้้าทิ้งจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร และ
ครัวเรือน ลงแหล่งน้้า การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้้า การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในการปราบศัตรูพืชทางการเกษตร
แล้วถูกชะล้างลงแหล่งน้้าในฤดูฝน การกระท้าต่างๆ เหล่านี้จะท้าให้คุณภาพน้้าทั้ง 3 สาย เสื่อมโทรมลงอย่างแน่นอน 
และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนตามมา เช่น ระบบนิเวศแหล่งน้้า พืช สัตว์ในแหล่งน้้าถูกท้าลาย สุดท้าย
ผู้ที่ได้รับส่งผลกระทบคือมนุษย์ ที่ต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ พ้ืนที่ที่ เกิดปัญหา ได้แก่พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล ส้าหรับการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้้า ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างฝายดิน ฝายชะลอความชุ่มชื้น 
การขุดลอก ด้านการจัดการน้้าเสีย ชุมชนมีโครงการฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบและบ้าบัดน้้าเสียรวม วงเงินทั้งโครงการ 
55,067,450 บาท ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์และเฝ้าระวังแหล่งน้้าอย่างสม่้าเสมอ และควรจะ
มีการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็ก โดยการใช้ระบบบ้าบัดอย่าง
ง่าย เช่น ใช้ถังดักไขมันในระดับครัวเรือน ร้านอาหาร ใช้ระบบบ้าบัดแบบ Wetland ในชุมชน เป็นต้น 

(2) คุณภาพอากาศ จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และไม่ค่อยประสบปัญหา
มลภาวะทางอากาศแต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองและควันพิษและกลิ่นเหม็น 

1) ฝุ่นละอองและควันพิษ โดยเฉพาะมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง จากสถาน
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ประกอบการ เช่น โรงโม่หิน โรงงานแปรรูปมันส้าปะหลังและข้าวโพด โรงสีข้าว ในพื้นที่ อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเทพสถิต ส้าหรับปัญหาเขม่าควัน ส่วนใหญ่จะเกิดในเขตเมือง และช่วงเวลาการจราจรติดขัด  

2) กลิ่นเหม็น ส่วนใหญ่เกิดจากกิจการปศุสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มสุกรซึ่งมีการร้องเรียนเป็นประจ้า
ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอเมืองชัยภูมิ และกลิ่นเหม็นจากบ่อบ้าบัด น้้าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่อ้าเภอภูเขียว 

(3) คุณภาพเสียง จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพเสียง ส้าหรับปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ
ทางเสียง ของจังหวัดชัยภูมินั้น มีเหตุร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกิดจากการเลี้ยงสุกรในเขตชุมชนที่เสียงร้องของสุกร
รบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอเทพสถิต และเกิดจาก 
ประกอบการโรงสีข้าว ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ บ้านเพชร เกษตรสมบรูณ์  และเทศบาลต้าบลคอนสาร 

(4) ขยะมูลฝอย จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณขยะ 268,128 ตัน/ปี มีโรงงานก้าจัดขยะ จ้านวน 89 แห่ง โดย
สามารถก้าจัดขยะได้ 164,109 ตัน/ปี ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดี
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดชัยภูมิมีระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 1 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ส้าหรับวิธีการก้าจัดมูล
ฝอย พบว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธกีารก้าจัดแบบกองบนพ้ืนแล้วเผา และไถกลบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้มีเพียงเทศบาลเมือง
ชัยภูมิที่มีการก้าจัดมูลฝอยถูกหลักวิชาการ คือ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) พ้ืนที่ก้าจัด
ขยะมูลฝอย พบว่ามีเทศบาลทีม่ีขนาดพ้ืนที่ก้าจัดขยะมากกว่า 30 ไร่ ขึ้นไป มีจ้านวน 6 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
เทศบาลต้าบลแก้งคร้อ เทศบาลต้าบลจัตุรัส เทศบาลต้าบลบ้านเขว้า เทศบาลต้าบลคอนสาร และเทศบาลต้าบล
บ้าเหน็จณรงค์ โดยเทศบาลต้าบลบ้าเหน็จณรงค์ มีพ้ืนที่มากที่สุด คือ 80 ไร่ รองลงมาคือ เทศบาลต้าบลจัตุรัส 50 ไร่ 
เทศบาลที่มีพ้ืนที่น้อยไม่ถึง 10 ไร่ มจี้านวน 8 แห่ง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้ก้าจัดขยะมูลฝอย  

3.3 ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และพ้ืนที่ป่า 

แหล่งแร่ที่ส้าคัญเช่น แร่โปแตช ที่ขณะนี้ยังไม่สามารถลงทุนน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังไม่มีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเหมือนในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ จึงสามารถรองรับการลงทุนและมีศักยภาพในด้านการเกษตรที่จะ
สามารถผลิตสินค้าเกษตร พืชอาหาร พืชพลังงาน ได้อย่างมหาศาลหากมีการบริหารจัดการและส่งเสริมจากภาครัฐที่
ดี โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องน้้าและการคมนาคมขนส่ง ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรน้้า นี้จะสามารถเป็นพ้ืนฐานรองรับภาคการผลิตการเกษตร และการอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกเป็นจ้านวน
มาก ซึ่งขณะนี้ภาครัฐได้พยายามพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งแหล่งน้้า และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
4.สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  

จังหวัดชัยภูมิได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม เวทีจังหวัดเคลื่อนที่  เวทีประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้านโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงานของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้ง
รับฟังความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน้ามาหาทางแก้ไขปัญหา  
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จากการณ์วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร เช่น ปลูกข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ด้านการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวย
งานหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่มีทุ่งดอกกระเจียวและป่าหินที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติตาด
โตน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีมอหินขาวเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่สีขาวจ้านวนหลายแท่ง และกลุ่มหินอีก
จ้านวนมากขึ้นอยู่ประปราย ในพ้ืนที่เทือกเขา “ภูแลนคา” มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท้าเลที่ตั้งของจังหวัด 
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศ มีโรงงานแปรรูป ผลผลิตด้านการเกษตร รองรับผลผลิตทางการเกษตรอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส้าคัญ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ภาพรวมปัญหา
และความต้องการของจังหวัดชัยภูมิ จากการประมวลข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่สรุปปัญหาและความต้องการได้    
8 ปัญหาและความต้องการ ดังนี้ 

1. ปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้ า จังหวัดชัยภูมิมีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือท้าการเกษตร จ้านวน 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้้าจากอ่างเก็บน้้าที่ส้าคัญ เช่น 
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนล้าปะทาว อ่างเก็บน้้าห้วยกุ่ม ฯลฯ จ้านวน 340 ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน้้าตามธรรมชาติ 
แก้มลิงต่างๆ จ้านวน 310 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดน้้าเพ่ือใช้ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพจ้านวน  
750 ล้านลูกบาศก์เมตร ท้าให้ปัญหาเรื่องแหล่งน้้าเป็นปัญหาที่ส้าคัญที่สุดในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  เพราะ
ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้น้้าเป็นต้นทุนการผลิตและจากสภาพข้อเท็จจริงพบว่าจังหวัดมี
ต้นทุนด้านแหล่งน้้าที่ส้าคัญคือ ล้าน้้าชี ที่เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายหนึ่ง 
แต่ไม่สามารถผันน้้าจากล้าน้้าชีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าที่สามารถเก็บน้้าในช่วงฤดู
ฝนส้าหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภค บริโภค  

2. ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากการส้ารวจข้อมูลเวทีประชาคมพบว่า ปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส้าคัญมากที่สุด คือเส้นทางคมนาคม (ถนน) เป็นปัญหาที่ส้าคัญรองลงมาจากปัญหาและความ
ต้องการด้านแหล่งน้้า เพราะในเกือบทุกพ้ืนที่มีความต้องการเส้นทางคมนาคมที่ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงกับถนน
สายหลักและสายรอง ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนากว่า 3,169,329 กิโลเมตร ท้าให้การ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาของประชาชนยากล้าบาก ท้าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น บางแห่งมี
สภาพใช้การไม่ได้หรือไม่ได้มาตรฐาน  

3. ปัญหาและความต้องการด้านสังคม เป็นปัญหาที่ส้าคัญปัญหาหนึ่งในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การรับอารยะธรรมใหม่ๆ มาจากต่างประเทศ ท้าให้เกิดการซึมซับการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การศึกษา ศาสนาและจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด การจัดสวัสดิการสังคม การ
ขาดโอกาสทางการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาด้านศาสนาที่ขาด
พระประจ้าวัด ปัญหาเด็กและเยาวชนมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ปัญหาความเสื่อมของวัฒนธรรมประเพณี 

4. ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ
ในเรื่องของรายได้และการส่งเสริมอาชีพ การขาดแคลนฝีมือแรงงาน การพัฒนาด้านหัตถกรรม การตลาด ความ
ยากจน ตลาดนัดเอกชน และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องการ
ให้จังหวัดให้การสนับสนุน เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  
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5. ปัญหาและความต้องการด้านเกษตรกรรม เป็นปัญหาที่ส้าคัญปัญหาหนึ่งในพื้นที่เนื่องจากอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรจังหวัดชัยภูมิ สภาพปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่้า การใช้ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจ้าหน่าย ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ขาดแหล่งเงินทุน เป็นต้น เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาบังเกิดผล จึงต้องการมีการพัฒนาการเกษตรสมัยเก่า เป็นเกษตรสมัยใหม่ ลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิต
มาก เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก  

6. ปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาที่พบเป็นปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ การบุกรุก
ท้าลายป่า ไฟไหม้ป่าส่งผลต่ออุณหภูมิในโลกร้อน การขาดกฎกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การขาดจิตส้านึก
และการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในการก้าจัดขยะมูลฝอยและน้้าเน่าเสีย จึงมีความต้องการใน
แก้ไขปัญหาและความต้องการของสิ่งแวดล้อมในด้านการส้ารวจและก่อสร้างโรงก้าจัดขยะ ที่ทิ้งขยะ และบ่อบ้าบัด
น้้าเสีย การออกกฎและกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชน และเยาวชนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

7. ปัญหาและความต้องการด้านที่ดินและการถือครองที่ดิน สภาพปัจจุบันที่ดินท้ากินและการถือครอง
ที่ดินประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และเอกสารที่มีเป็นใบเสร็จภาษีบ้ารุงท้องที่ (ภ.บท.5) รวมทั้งพ้ืนที่มีความ
ลาดชัน ขาดความสมบูรณ์ และขาดความชัดเจนในการออกเอกสารสิทธิ์ จึงต้องการให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในรูป
โฉนด หรือ น.ส.3 เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถน้าไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ จะส่งผลใน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน  

8. ปัญหาและความต้องการด้านการท่องเที่ยว  สภาพปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีมากมาย แต่ยังขาดการ
วิเคราะห์ศักยภาพและการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ท้าให้แหล่งท่องเที่ยวบางพ้ืนที่ได้รับความนิยม และบางพ้ืนที่ไม่มีคนรู้จัก จึงต้องการให้มีการ
ด้าเนินการส้ารวจเส้นทางเพ่ิมเติม เช่น ท่าแพ ล่องแกง่ หินโยก กู่แดง การฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพใน
การที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าของที่ระลึกและของ
ฝากในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

แผนและนโยบายการพัฒนาประเทศระดับชาติที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้อง
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ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1. ใน 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ   
ที่ 9 ซึ่งต่้ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่้ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทย หลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทย โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 4.9 ต้่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน 
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 
64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มี
การพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท้าให้ผลิต
ภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก้าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตของก้าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทย
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด้าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่
การให้ความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่ องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด้าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรบัตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International 
Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัย
ประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่ง
ด้าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก 

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก้าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในป ี
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศ
ที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล้าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่
ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP 
โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
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ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล้าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICTยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่้าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน  ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด้าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน เชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์

ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน 
ในช่วงปี 2548- 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  Y 
(Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก้าลังแรงงานของไทย
มีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยังต่้ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก้าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและต่้ากว่า นอกจากนี้ ก้าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจ้านวนร้อยละ 27 ของประชากรใน    
ปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส้าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ
และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุ วัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ้านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
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10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2558 การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมด
มาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน 
ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-
2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง     
ปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่้า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส้ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส้าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์
สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับ กลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ใน      
ปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึง   ร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1  สาเหตุพ้ืนฐานที่ส้าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 

2.2.5 ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม

คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน ว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
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ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 
(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ

กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุข ในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่าง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง     การ
คุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท้างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับ ความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7 และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558  ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการ ร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่
ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็
ตาม รัฐเริ่มให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต้าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ้าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง 
ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วง
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ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น้าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุก
รุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก้าลังตกอยู่
ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ งถูกท้าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่
ป่าชายเลน ลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549 -2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดี
ขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตันลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน 
ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์
น้้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555 ต้องน้าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ใน
ปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน้าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่้ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 



แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ พ.ศ.  2561 - 2564 

  
70 

25 ลุ่มน้้าหลัก น้้าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้้าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้้าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68 ,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้้าและการด้าเนินการส้ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้้าในประเทศ ในปี 2557 มีจ้านวนประมาณ151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ้านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่
ก้าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน้ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18    
ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ     
2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก้าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่
ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก้าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 255 พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส้าคัญได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน  น้้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด้า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุ
หลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมาก ส้าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น
เป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส้าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้้าเสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการบ้าบัดน้้าเสียที่เพ่ิมขึ้น
ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้้าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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ขณะที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 
(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด้าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี
ความส้าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด้ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปี ในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
ในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก ่ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง      มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและ
ข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทาง
ศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส้านักวางตัวไม่เป็นกลาง       
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมือง
จนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% 
ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส้าคัญในการพัฒนาการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่
การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ กระจายอ้านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ้านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด้าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก้าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก้าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ้านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด้าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และ
ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด้าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้
ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 
28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ้านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ้านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่ที่สถานีอนามัย จ้านวน 79 คน และลูกจ้างประจ้า 3,098 คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต้าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 
38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่ง
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ที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
มีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)     
พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ  
ปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมี
คอร์รัปชั่นน้อย) 
3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน  

(1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13  

(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4  
(3) ราคาน้้ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และ

เฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13  
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร หดตัวต่อเนื่อง

เฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ 
(6) ก้าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 

ตามล้าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 

โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูง
ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การ
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ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากขึ้น เมื่อค้านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก้าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 
1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้า
ให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์
รายได้ขั้นต่้าส้าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส้าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่ม
เสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก

รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คน แบกรับผู้สูงอายุ 1 คนการขาดแคลนก้าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาท ิ
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 

3.1.3 ความเหลื่อมล้้า 
ความเหลื่อมล้้าเป็นปัญหาส้าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้้ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัด จากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่้าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ้าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจ้านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส้าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด้าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องด้าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและ
สร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ้านาจและจัดภารกิจ อ้านาจหน้าที ่
และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไก
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐ
ต้องด้าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาท ิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ้านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกองค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-

2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
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ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส้าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท้างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการ
ยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 
ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558 จะน้ามาซึ่งโอกาสที่
ส้าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 

1) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส้าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาคในระยะต่อไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการ
ค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
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เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้้า
ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth)ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 
1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส้าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส้าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้้าเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท้าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด้ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็นส้าคัญของวาระการ
พัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการ
วางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ ท้าให้การ

ก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้า

ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่้ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
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(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 

5 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก้าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด้าเนินธุรกิจท่ามกลางการด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีด
กันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส้าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาด
ใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนดและจัดท้า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาต ิรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส้าคัญเรื่องความ
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รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิต
ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการ
ด้ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก้าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก้าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส้าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ 
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5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก้าหนด

เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) 
ที่ค้านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้้า และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง  
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ  
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยค้านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส้าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส้าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค้านึงถึง

ขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก้าลังของทุกภาคส่วน น้าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก้าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก้าหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และ
องค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก้าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่
มาใช้ประโยชน์ ค้านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน้ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส้าคัญกับการป้องกันน้้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่
ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) 
การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่  ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน” 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
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(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้้า 
(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นส่งเสริม

การค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและ
ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและ นานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
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จัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยและกลุ่มอ้านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่
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เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส้านักงานฯเสนอและให้ส้านักงานฯรับความเห็น
ของส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส้านักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนว
ทางการจัดท้าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/
โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและก้าหนดตัวชี้วัดความส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผล
ของการด้าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด้าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด้าเนินงานตาม
นโยบายส้าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไก
ทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด้าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ทั้งนี้ให้
ส้านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครืองาม) พิจารณาก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดท้าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ส้านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน้าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก้าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา 5 ปีโดยก้าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส้าคัญ 
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3. นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
รัฐบาลภายใต้การน้าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สรุปสาระส้าคัญดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกับปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นด้าน ๆ ไปดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส้าคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด้าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค้านึงถึงความรู้ส้านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน้าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาต ิการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย
ใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
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บริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้
ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก้าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท้า อันเป็นโจร
สลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือน้าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งน้าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก้าลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก  

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย การต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส้าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ความเหลื่อมล้้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย

ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด้าเนินการดังนี้ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด้าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
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จ้าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวด ในการระวังตรวจสอบ 
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้

มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่
ป่าที ่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น

ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส้าคัญทั้งการศึกษา ในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ้านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดย
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ให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

4.7 ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมใน    การพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและ

สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดย

ไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
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และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร เพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้ก้ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้้า โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น การ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงท ี

5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 

5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้้าใจนักกีฬา 
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

5.6 ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส้าคัญ 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความไม่สงบทางการเมืองที่ด้าเนินมานานกว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง

อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด้าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัว
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพ่ือที่จะสร้าง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยตลอดจนปัญหาการใช้
น้้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ้าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่ง
เป็นอุปสรรค ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่
ต้องด้าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก้าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่
สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดย
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น้าหลักการส้าคัญของการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส้าคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการด้าเนินงานรวมทั้งน้าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะ
ไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ้าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือ
แสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่
ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 
เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท้าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
เกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้าน
ธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐาน
การส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส้าคัญมากขึ้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท้าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อ้านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสุขภาพ เช่น น้้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  เพ่ือที่จะสนับสนุนการ ฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้้าใน
บางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้
เกิดน้้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว      
ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้างแหล่ง
น้้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด้าเนินการให้มีการส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด้าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน      
ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
ฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มี
ผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย 
และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ้านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท้าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือ
ลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลด
เวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท้าต่อได้ทันที ด้าน
คมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
สากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อม
บ้ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล้าน้้าและชายฝั่งทะเล 
เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ  อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล้าน้้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ใน
การขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้้าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงานระดับ
นโยบาย หน่วยงานก้ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก้ากับดูแลระบบราง เพ่ือท้าหน้าที่ก้าหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน การบ้ารุงรักษา และการ
บริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมขึ้น 
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6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก้าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด้าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจ้าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่
เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค้านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วน
ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการใน  2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง  การผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขต เพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ้านาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส้าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
ปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการทางการเงินและการลงทุนส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและ
การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส้าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่  ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด

ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด้าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย
ร่วมกับประชาชนอาเซียน 

7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน
ของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส้าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง 
ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้ง
ส้านักงานปฏิบัติการประจ้าภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ 
การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย  ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด้าเนินธุรกิจร่วมกับ
ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน้าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืน
ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิต
เพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย   เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้
มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยค้านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ที่มีข้อตกลง
การเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ  การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้า
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โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่างๆ 
ภายในประเทศด้วย 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดย
ปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้า
และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส้าคัญกับด่านชายแดนที่ส้าคัญ 6 ด่าน ได้แก ่ปา
ดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่า
จะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือน้าไปสู่การ
ผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้ 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก้าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
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ไฟฟ้า การจัดการน้้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจาก
การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ้านวย เพ่ือสร้าง
โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส้าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์  เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท้าลายหรือน้าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท   
ต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัยและ สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้น
น้้าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศ ก้าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การ
ปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน  และการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวนหรือกันไว้
เป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อน
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ผันให้ตามความจ้าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน
เข้าด้าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่
ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท้า
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดท้าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือ
กระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ
จัดการที่ดินของชุมชน ก้าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการน้าทรัพยากรที่ดินมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท้าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้้า
พร้อมทั้งมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้้าและการเตือนภัย 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส้าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก 
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก้าจัดขยะ ในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ด้าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ 
โดยก้าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะ
ชุมชน ส้าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก้ากับติดตามตรวจสอบและ
เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุ ให้ความส้าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาดในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ้านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท้ามาหากินและการด้ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
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โลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการ
ขออนุญาตซ้้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ้าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้้าใน
สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส้ารวจหรือรายงานประจ้าปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท้าธุรกิจใน
ประเทศไทยมาแล้ว  รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ซ้้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล้าดับความจ้าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด้าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ด้าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ้านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน
เป็นส้าคัญ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
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เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยดืยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด้าเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน้ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด้าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ้าเภอใจของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส้าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามี
กฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน  เป็นธรรม 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและ
เป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด  รัฐบาลจึงมี
นโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้าเนินการ 

11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ด้าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
11.4 น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด การด้าเนินคดีทุก
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ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน้าไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

11.6 น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปราม  ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท้าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
6.การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (SWOT) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิโดยน้าข้อมูลพ้ืนฐานที่ส้าคัญของจังหวัด ผลการพัฒนาที่
ผ่านมา  ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและสาขา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ สามารถน้ามาวิเคราะห์ศักยภาพโดยเครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งได้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ภาพรวมดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน(Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือ
ข้อเสียเปรียบที่ส้าคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
(1) มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท้าการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่  สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย พริก และพืชผักผลไม้อ่ืนๆ มีอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ 
ทั้งนี้มีอัตราผลผลิตต่อไร่สูงเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 

(2) มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิเพ่ือ
รองรับผลผลิตทางการเกษตร ท้าให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่ามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 โรงงานในจังหวัดชัยภูมิ
ที่ส้าคัญ ได้แก่ การท้าผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง เป็นหลัก จ้านวน 81 โรงงาน โรงสีข้าว จ้านวน 17 โรงงาน และ
อุตสาหกรรมการผลิตน้้าตาลทราย จ้านวน 2 โรงงาน 

(3) เป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนด้านการเกษตรเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต้นก้าเนิดล้า
น้้าชี ไหลผ่านหลายอ้าเภอของจังหวัดชยัภูมิ และผ่านจังหวัดอ่ืน ๆ  ก่อนลงสู่แม่น้้าโขง  และมีเขื่อนและอ่างเก็บกักน้้า
ขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยสามารถเก็บกักน้้าได้ประมาณ  339.468 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(4) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งกับ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ และมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

(5) มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีพ้ืนที่ป่าเป็นจ้านวนมากซึ่งเป็นอันดับสองของภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง 
สวนรุกขชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง 

(6) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจ้านวนมากประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 6 แห่ง ซึ่งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัดชัยภูมิ มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 
จ้านวน 1,418,833 คน มีรายได้ จ้านวน 1,467.85 ล้านบาท 

(7) จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือแร่โปแตชที่มีคุ้มค่า ต่อการท้าเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย    

(8) มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตร สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด รวมทั้งมีศูนย์กลางผ้าไหม ผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ในหลายอ้าเภอของจังหวัดชัยภูมิ 
เช่น อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ้าเภอหนองบัวแดง เป็นต้น 

(9) จังหวัดชัยภูมิสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของกรมหม่อนไหม  
และผลิตภัณฑ์ไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ หมี่ค่ันขอนารี 

(10) มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต้าบลครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอต่างๆ 
ของจังหวัดและเป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 

(11) มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่ และ
ประชากรของจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 167 แห่ง โรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง มีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร 328 คน 

(12) จังหวัดมีสถานที่ออกก้าลังกายที่พร้อมเพียงพอหลายแห่ง เช่นสนามกีฬากลางจังหวัด  
สนามกีฬาพละศึกษา สนามกีฬาเทศบาล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า  
สวนสาธารณะหนองหลอด เป็นต้น สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภทและเป็นสถานที่
พักผ่อนและออกก้าลังกายของประชาชน การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่างๆ  

(13) มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(14) มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จ้านวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์ เป็นต้น 
(15) มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม น้้า ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล 

(จังหวัดมีก้าลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า จังหวัดมี
ศักยภาพการผลิตอยู่ที่ 95% โดยอีก 5% จะเป็นพลังงานทดแทน 

(16) จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดตอนในที่ยังมีความสัมพันธ์นอกรูปแบบราชการ ความเป็นพ่ี
น้องสูง การท้างานมีความสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(17) จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีปัญหาด้านสังคม หรือปัญหาอาชญากรรม เนื่องจาก
สภาวะทางสังคมความเป็นอยู่ดีข้ึน สถานการณ์ความเครียดลดน้อยลง  

(18) จังหวัดชัยภูมิ มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้ 
(19) จังหวัดชัยภูมิ มีสัดส่วนคนยากจนด้านอาหารลดลง  
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(20) มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึน 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
(1) แหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร      

และไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ พ้ืนที่ที่อยู่ในระบบชลประทาน ประมาณ 148,252 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.36 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม . 

(2) สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง  ปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มากเท่าที่ควร
ในฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และด้าน
ตะวันตกของจังหวัด ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับ 1,379± 125 มิลลิเมตร  

(3) ลักษณะดินบางพ้ืนที่เป็นดินเค็มและดินทราย  ท้าการเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิตต่้าไม่
สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งพ้ืนที่ดินเค็มมีความเค็มแตกต่างกันครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ้าเภอ รวมพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 709,563 ไร่ คิดเป็นร้อย 8.89 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณร้อยละ 22 ของพ้ืนที่ท้านาในจังหวัดทั้งหมด  

(4) เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเอง และพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์  
(5) ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่

เคลื่อนย้ายไปท้างานต่างถิ่น และบางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมือและกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ส่วนแรงงาน
อีกส่วนเป็นแรงงานที่อยู่ในช่วงของการศึกษา   

(6) มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีความเหลื่อมล้้าค่อนข้างสูง  
(7) เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของตนเองที่จะได้รับในแต่ละฤดูและไม่

สามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้เท่าท่ีควร รวมทั้งผลผลิตมีราคาตกต่้า 
(8) สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ และไม่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้  
(9) ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ

หัตถกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพ้ืนเมือง 
(10) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ชุมชนและ

ท้องถิ่นในด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน 

(11) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่
เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

(12) ระบบสาธารณสุขยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง พ้ืนที่ที่ห่างไกลไม่ได้รับการบริหารทางการแพทย์ที่ดีพอ  
(13) ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีปัญหาด้านคุณภาพ

การศึกษา ภาวการณ์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญและมีฐานะความ
เป็นอยู่ยากจน ท้าให้ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย จึงขาดโอกาสทางการศึกษา  

(14) บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดแคลนไม่สอดคล้องกับจ้านวนประชากร 
(15) ขาดศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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(16) การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนและ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

(17) จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมิประเทศที่มิใช่ทางผ่านของจังหวัดอ่ืนๆ เส้นทางเชื่อมต่อกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนสองเลนและเป็นถนนสายรอง รวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกจังหวัด 

2. ปัจจัยภายนอก (External Factors)พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบของจังหวัดที่
ส่งผลต่อการพัฒนา และข้อจ้ากัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาจังหวัดสรุปดังนี้ 

2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
(1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน  สามารถน้าหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในที่สุด 

(2) รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ทั้งจะเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด้าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

(3) รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

(4) รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน โดยการ
กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับ
ซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

(5) รัฐบาลจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญทั้งการศึกษา ใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

(6) รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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(7) รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้ ใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด้าเนินงานรวมทั้งน้าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด  ไม่ซ้้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ้าเป็น และแสดงรายการลงทุน
ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะ
จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

(8) รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน
การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

(9) รัฐบาลมีนโยบายชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท้าได้ 
และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้
และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

(10) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก้าลังเป็นที่นิยมในโลกยุคโลกาภิวัตน์  พ้ืนที่ป่า ภูเขา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมตลอดทั้งปี 

(11) ระบบเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วโลก
ท้าให้เกิดเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีผลต่อระบบการเคลื่อนย้ายทุนและการบริโภค จะมีส่วนช่วยให้เกิดโอกาสใน
การลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(12) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆ ของโลกท้าให้มีการจัดท้าข้อตกลงระหว่างประเทศ 
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน เช่น เขตการค้าเสรี (FTA) องค์กรการค้าโลก (WTO) และที่ส้าคัญคือ
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ที่จะเป็นการลดอัตรา
ภาษีระหว่างกันและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างเสรีเพ่ิมการแข่งขันและกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 

(13) นโยบายระดับชาติต้องการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็น
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนน้าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ  

(14) ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย 
(15) นโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและ
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บริการบนรากฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพ่ือท้าให้
มูลค่าการผลิตสูงขึ้น 

(16) การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของจังหวัดในกลุ่ม โดยจังหวัดชัยภูมิอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์  ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว และการผลิตและจ้าหน่ายผ้าไหมของจังหวัดในกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

(17) อัตราค่าจ้างแรงงานของจังหวัดชัยภูมิที่มีการปรับเพ่ิมสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะส่งผลให้
การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกจังหวัดน้อยลง และมีแรงงานบางส่วนกลบัคืนถิ่น ซึ่งสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานฝีมือและแรงงานจ้านวนมากได้ 

(18) การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม 
ลาว พม่าและกัมพูชา ท้าให้ผู้ประกอบการติดต่อค้าขายในภูมิภาคนี้เพ่ิมสูงขึ้น 

(19) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและ
ให้มีภาระภาษี ที่เหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด้าเนินการให้มีการส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด้าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

(20) รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
ความม่ันคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(21) การเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อการขยายการส่งออกและโอกาส
ทางการค้า รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งภูมิศาสตร์ อีก
ทั้งมีความพร้อมทางด้านคมนาคมต่างๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 

2.2 ข้อจ ากัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
(1) การรวมตัวทางการค้าของโลกท้าให้เกิดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า

เกษตรจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากข้ึนจนมีแนวโน้มส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่้า เช่น ข้าว มัน
ส้าปะหลัง ท้าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลดต่้าลงเมื่อประสบกับการแข่งขันที่รุนแรง 

(2) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน้าไปสู่ความแห้งแล้งและน้้าท่วม
มากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท้าลายป่า การท้าลายธรรมชาติและการพัฒนาบ้านเมืองของ
ประเทศต่างๆ  

(3) จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัดนครราชสีมา 
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และขอนแก่น ในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้นหากไม่มียุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้ผลักดันให้
จังหวัดมีศักยภาพในการลงทุนสูงขึ้นจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

(4) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนทั้ง
ด้านราคาและคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรของจังหวัดสูงซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด 

(5) ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปประสบปัญหาหนี้สาธารณะหลาย
ประเทศ และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็
ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นตลาดส่งออกสินค้าของไทยท้าให้ก้าลังซื้อลดลงซึ่งจะส่งผล
กระทบถึงจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกัน  

(6) ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จะเป็นคู่แข่งทางการค้าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัดท้าให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรต่อการผลิตของไทยที่
จะตอ้งปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

ตารางแสดงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพื่อการประเมินโอกาสในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
ปัจจัยภายในของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา 

สภาวะแวดล้อมภายในของจังหวัดที่เป็นโอกาสที่
ได้ วิ เคราะห์ภาพรวมในข้อ (1) – (20) และ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค ในข้อ (1) – (6) 
 

สมรรถนะหลักหรือศักยภาพของจงัหวัดชัยภูมิมดีังนี้ 
1. จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดจ้านวนมาก สามารถเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจได้หลายชนิด และมีผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจในแต่ละปีจ้านวนมาก ซึ่งเป็น
โอกาสในการส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบพอเพียง การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่ีจะท้าให้รายได้มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพประมงและปศุสัตว์จ้านวนมากที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
3. จังหวัดชัยภูมิมีพื้นท่ีปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ้านวนมาก ซึ่งสามารถผลิตเส้นไหมที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถน้าไปผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมากเป็นล้าดับ 3 ของภาค รวมทั้งเป็นต้น
ก้าเนิดล้าน้้าชีและล้าน้้าสาขา 14 สาขา ซึ่งเป็นต้นทุนฐานของจังหวัด จะเป็นโอกาส
ในการอนุรักษ์เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร และพัฒนาแหล่งน้้าหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร
และการอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นคง 
5. จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และโบราณสถานจ้านวน
มากซึ่งยังได้รับการพัฒนาแต่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จะเป็นโอกาสให้จังหวัด
สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ๆ ให้มีความพร้อมได้มาตรฐาน รองรับ
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดได้เพิ่มขึ้น  

ปัจจัยภายนอกของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา 
สภาวะแวดล้อมภายนอกของจังหวัดที่เป็นโอกาส
ที่ได้วิเคราะห์ภาพรวมในข้อ (1) – (21) และ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค ในข้อ (1) – (6) 
 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จการพัฒนาที่ส้าคัญของจังหวัดมดีังนี้ 
1. รัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมภาคการเกษตร ซึ่งท้าให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อน้ามาพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีส่งผลให้มีผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด  
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ปัจจัยภายนอกของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา 
 ทั้งด้านแหล่งน้้า และพืชเศรษฐกิจให้มีศักยภาพทางการผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณ

มากเพียงพอ 
2.รัฐบาลสนับสนุนพืชพลังงานทดแทนให้มีบทบาทในภาคก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรม เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง ท้าให้แนวโน้มราคาผลผลิตของพืชดังกล่าวจะ
สามารถมีความเสถียรภาพทางด้านราคามากขึ้น 
3. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลด
ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้
สูงขึ้นตามสมควร ซึ่งเป็นโอกาสอันที่ของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ เพราะในปัจจุบันยัง
ขาดการดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตที่มีราคาต่้า ท้าให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่มากขึ้น
เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ลดลง 
4. การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคจะเป็นโอกาสในกระจาย
สินค้า แรงงาน และทุนได้อย่างเสรีและปลอดภาษี ซึ่งจะเป็นโอกาสให้จังหวัดปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้  
5. รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการ
เขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย
สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การ
คุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นโอกาสให้จังหวัดชัยภูมิในการ
พัฒนาการสร้างพลังงานทดแทนซึ่งทางจังหวัดมีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้ว 

การวิเคราะห์ศักยภาพแบบไขว้ (TOWS) ของจังหวัดชัยภูมิ 
         จากข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด ถ้าน้ามาวิเคราะห์ศักยภาพแบบตารางไขว้ 
(TOWS) จะได้ข้อมูลในการน้าไปพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

เชิงรุก (SO) เชิงพัฒนา (WO) 
(1) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัด 
(2) พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมงให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน    
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่ีรู้จักและมีสิ่ง
อ้ านวยความสะดวกที่ มี คุณภาพและมาตรฐานรองรับ
นักท่องเที่ยว 
(4) พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อการเกษตร 
และการอุปโภคบริโภค ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ตามขนาดและลักษณะของพื้นที่อย่างเป็นระบบ  

(1) พัฒนาแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนภาคการ
ผลิต การอุปโภคบริโภคให้มั่นคงและยั่งยืน 
(2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้มี
มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
(3) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโปแตชอย่างจริงจัง
สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับจังหวัดและท้องถิ่น  
(4) ส่ งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ ให้ เหมาะสมกับพื้นที่และใช้พื้นที่ ในการท้า
การเกษตรและการปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ (Zoning) 
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เชิงรุก (SO) เชิงพัฒนา (WO) 

(5) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
(6) ปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม โดยใช้เทคโนโลยีและพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตได้ 
(7) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมลูค่า
สินค้าเกษตร 
(8) ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์การใช้สนามกีฬาและ
สวนสาธารณะเพื่อออกก้าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
(9) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน/ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 
(6) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ให้ตรงจุดและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เช่น โรงแรม 
ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
(7) สนับสนุนให้มีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ 
(8) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง 
(9) ส่ งเสริมการศึ กษาในทุก ช่วงวัย  โดยสนับสนุน ให้
ประชาชนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และติดตามการ
ให้บริการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 

เชิงต้ังรับ (ST) เชิงแก้ปัญหา (WT) 
(1) บริหารจัดการน้้าและพัฒนาแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบเพื่อ
การกระจายน้้าภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  ป้องกันปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง 
(2 ) ส ร้ า งก ร ะ แ ส แ ล ะ ค วาม ต ระ ห นั ก ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรคง
ความอุดมสมบูรณ์ 
(3) ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานรองรับการแข่งขัน 
(4) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ 
จังหวัดใกล้เคียงเพื่อเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว 
(5) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  
(6) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อให้สามารถพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

(1)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ดินเค็มเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเพาะปลูกพืชและเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น 
(2) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพของจังหวัดให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
(3) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตัดไม้
ท้าลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะ และบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้กระท้าผิดอย่างเคร่งครัด 
(4) สร้างกระแสและค่านิยมให้มีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอ เพี ยงเพื่ อ เป็ นภู มิ คุ้ มกันต่ อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 
(5) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า 
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของ
ประชาชนโดยศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดและอ้าเภอ 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 การจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561 - 2564 ได้น้าข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญซึ่งเป็นข้อมูลสภาพ
ทั่วไปในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที่ส้าคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน ข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัดของ สศช.และการประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด เมื่อน้าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์
ร่วมแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในจังหวัดชัยภูมิ ส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ชุมชน เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และได้มีความ
คิดเห็นร่วมกันในการก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 

1.1 เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง 
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพม่ันคงและปลอดภัย 

2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
    “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
 3. พันธกิจ 

3.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 
3.2  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3.3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.4  พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เป้าประสงค์รวม   
   4.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
  4.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
  4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา 
  4.4 ประชาชนด้ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 
 5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 
  5.1  อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึน 
  5.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
   5.3  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
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    5.4  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
    5.5  รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
     5.6  จ้านวนชุมชนที่ด้าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.7  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง  
  5.8  จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
  5.9  ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น 
  5.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
  5.11 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก้าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
  5.12  อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
  5.13  สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้        
อย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
                   1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
                   2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
                   3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
      4. รายได้ของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์  
    1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
  2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

 3. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
  4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  1. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างยั่งยืน 

1.2 บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต 
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2. พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
   2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
ระบบการจัดการด้านการตลาด 
  2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
  2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริม
การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
   2.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
        2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
   2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้
ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
และอาหาร 

               2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 
         2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
         2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ้าหน่ายผลผลิต  
  2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

  3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
       3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
          3.2 ส่งเสริมการท้าการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
และการท้าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

            3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และ
พัฒนาการด้าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า 
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        4. พัฒนาพ้ืนที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 
          4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท้ากินและกระจายสิทธิ  โดยเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
        4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท้ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท้ากิน และ
ประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

      4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยก้าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท้าผังเมือง และผังชุมชน  

       5. พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
         5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  

           5.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
         5.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่ง
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
          5.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ 
Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
         5.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหาร
จัดการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
         5 .7 ส่ งเสริมการวิ จั ยและพัฒนายกระดั บความสามารถในการแข่ งขั นของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

        6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
       6.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
         6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท้างานภาคอุตสาหกรรม 
และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 
         6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก้าหนดมาตรฐานแรงงาน 
การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุม
มากขึ้น 
         6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
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ระบบค่าจ้าง 
         6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมี
หลักประกันความมั่นคงในการด้ารงชีวิต  

      6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าว
ให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ 

   6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
         7. พัฒนาและส่งเสริมการท้าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

    7.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
                  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากแร่โปแตช  

  8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
        8.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  
         8.2 ส่งเสริมการด้าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
         8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจาย
และแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
         8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 
เอกลักษณ ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  
  9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
         9.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้
ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจ
ชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

9.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         9.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 
    1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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   2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนนักท่องเที่ยว  
     2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
      3. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

 2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการด าเนินงาน 

  1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน้าของภาคอีสาน 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส้าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
         3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

       5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ้านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
  10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
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12.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ้าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
  เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา  
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน  
2. ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3. ระดับความส้าเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความส้าเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

 กลยุทธ์ 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
          2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

        2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

        3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้้าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้้าอย่าง
เข้มงวด 

 4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้้าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้้า และการ
จัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในแต่ละลุ่มน้้าอย่างบูรณาการที่ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ้าเภอ และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้้า 
  6. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
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เหมาะสม 
  7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก้าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้้า
เสียชุมชน 
          9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก้าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส้าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  11. การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย
การอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

        12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นใน
การใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

      13. การจัดท้าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด โดย
จัดล้าดับความส้าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก้าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 

       14. พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต โดยให้ความส้าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
    15.  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 16. สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม 
จัดท้าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่้าเสมอ 

 17. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

 18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด้าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

 20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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 21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
 22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
 23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
 24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  
  6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์  
   ประชาชนด้ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
     2. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
     3. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
     4. สัดส่วนคนจนลดลง 
     5. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก้าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
     6. จ้านวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเฉลี่ยต่อหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
     7. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม 
 แนวทางการด าเนินงาน 

        1. เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน้าในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน้าความรู้ 
                2. สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟู
เผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

        3. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

        4. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนา
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ความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
        5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ

ชุมชน สามารถวางและจัดท้าผังเมืองการจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
     6. ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่
สภาวัฒนธรรมต้าบล 
  7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ  

 8. ขยายโอกาสการมีงานท้าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส้าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
    9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการ
จัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
    10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน้าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
    11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก้าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ้าเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ือการมีงานท้าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส้านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส้าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย  

        15. ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   

        16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

        17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
  18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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 19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
          20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น้าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

        21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

        22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุน
กายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 23. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
         24. พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
    25. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

        26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
      27. สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเชื่อมโยงการด้าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส้านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรมา    
ภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

 30. สร้างจิตส้านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม   
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

        31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอ้าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต้าบล และอ้าเภอ 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

        32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       33. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/

ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

        34. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
เบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

        35. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ้านวยความยุติธรรม 

 36. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
และอ้าเภอ 

 37. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
 38. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
        39. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด้าเนินการป้องกันมิให้กลุ่ม

เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ้าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  

 40. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

 41. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ืออ้านวยต่อการบ้าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 

 42. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
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7. ห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์  (Value Chain) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
การผลิตและบริการ 

การส่งเสริม
อาชีพและรายได้
แก่ประชาชน 

การเพ่ิมมูลค่า 
สินค้าเกษตร 
และบริการ 

การส่งเสริม 
การตลาดสินค้า
เกษตรและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กล
ยุทธ์ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

ระดับ
กระ 
ทรวง 

คก.พัฒนาแหล่ง
น้้าและระบบ
ชลประทาน 

คก.พัฒนาระบบ
การขนส่งและ
สาธารณูปโภค 

ระดับ
จังหวัด 

คก.พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิต
และบริการ 

ระดับ
อปท. 

คก.พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- คก.พัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน 
- คก.ส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
- คก.พัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน 

คก.ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต 

- คก.ส่งเสริมการปลูก
หม่อนแปลงใหญ่ 
- คก.ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่า
การเกษตร 
- คก.ส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ 

- คก.พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก 
- คก.พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
- คก.ศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ประมง 
- คก.บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจส้าหรับสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญ 

คก.พัฒนาการแปร
รูปสินค้าการเกษตร
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

คก.ส่งเสริม
การตลาดสินค้า
เกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

พัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ 
 

กล
ยุทธ์ 

พัฒนาและยกระดับ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

  ส่งเสริมการตลาดและ 
  การประชาสัมพันธ์ 
  ด้านการท่องเที่ยว 
 

ระดับ
กระ 
ทรวง 

- คก.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
และกีฬา 
- คก.ท่องเที่ยวสร้างความ
ผูกพันภายในครอบครัว 
- คก.ส่งเสริมพัฒนาด้าน
กีฬา 

ระดับ
จังหวัด 

คก.แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
บริการให้ได้
มาตรฐาน 

- คก.ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- คก.ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ด ี
 

คก.พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
บริการให้ได้
มาตรฐาน 

คก.พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

คก.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิให้ยั่งยืน 

คก.พัฒนาและ
ปรับปรุง
เส้นทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยว 

ระดับ
อปท. 

คก.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- คก.เพ่ิมช่องทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ 
- คก.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการจัดกิจกรรมส้าคัญ
ของจังหวัดชัยภูมิ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

การรับมือภัยธรรมชาติ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
อากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

กล
ยุทธ์ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

- คก.พัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ 
- คก.ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้การจัดการศัตรูพืช 
- คก.เพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารพลังงานครบวงจร 

คก.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 

คก.อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ
มีส่วนร่วม 

ระดับ
กระ 
ทรวง 

- คก.ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้้า 

ระดับ
จังหวัด 

คก.รับมือภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ
อปท. 

คก.บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตรายแบบบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วม 
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 

- คก.สนับสนุนการบูรณการ
และการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอ้าเภอ 
- คก.เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ด้านประกันสังคม 
- คก.สร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ
กระ 
ทรวง 

- คก.คุ้มครองผู้บริโภค 
- คก.ป้องกันยาเสพติด 
- คก.ให้บริการจัดหางาน
ในต่างประเทศ 
- คก.หมู่บ้านรักษาศีล 5 
- คก.วันอนุรักษ์มรดกไทย 

คก.เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสู่สังคมสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

กล
ยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบูรณาการ 

การพัฒนาความมั่นคง 
และความปลอดภัย 
ของสังคม 

ระดับ
จังหวัด 

คก.ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

คก.เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมของ
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 

คก.เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสู่สังคมท่ีสงบ
สุข 
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การจัดท า Value Chain  การพัฒนาข้าว การพัฒนาพริก การพัฒนาสิ่งทอ (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
การพัฒนาอ้อย การพัฒนามันส าปะหลัง และการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ส้านักงานจังหวัดชัยภูมิได้จัดท้า Value Chain  6 เรื่อง คือ การพัฒนาข้าว การพัฒนาพริก การ
พัฒนาสิ่งทอ การพัฒนาอ้อย การพัฒนามันส้าปะหลัง และการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยน้าผล
จากการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาจัดท้าร่าง Value Chain ทั้งนี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด สรุปดังนี้ 

 3.1 Value Chain  การพัฒนาข้าว 

Value Chain 
            

              
           
           

         
        

           

        
        

        
        

 
 

Value Chain 
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Value Chain 
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Value Chain 
            

              
           
           

         
        

           

        
        

        
        

     
        
         
       

 
 
 
 

               
   

   
            
       

              
           

           

           
       
   

        
        

   
             

   

      
            

   

        
            

    

         
        

           

   
     

         
    

   
     
      
           

              
           
           

        
       
      
     
       

         
         
          

        
        

        
        

     
        
         
       

Value Chain 
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Value Chain             :                                     
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Value Chain             :                                     

                 

                                
                         

                 

                   

                            
                         
                                 

                                             

                       

               
             

 
 
 
 

 

                      

Value Chain             :                             

               
              

                               
HACCP                

                  

                   

                     supply chain 
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Value Chain             :                 
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Value Chain             :                 
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 3.2 Value Chain  การพัฒนาพริก 

Value Chain 
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Value Chain 
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ข้อเสนอแนะในการน ากรอบการบูรณาการ Value Chain  สู่การปฏิบัติ 
1. น้าเสนอกรอบการบูรณาการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายในจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้แทนรัฐบาล นักการเมือง ผู้มีส่วนผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการร่วมรับรู้
และให้ความเห็นชอบในกรอบการบูรณาการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2. ก้าหนดกรอบการบูรณาการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ Value Chain ที่มีการก้าหนด
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่การพัฒนาที่ชัดเจน เป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาจงัหวัด เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรประชาชน ที่เกี่ยวข้องน้าไปสู่การจัดท้าแผนพัฒนาของทุกภาค
ส่วน และแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปโครงการของแผนปฏิบัติการประจ้าปี และค้าของบประมาณประจ้าปี 

3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ (Value Creation) เฉพาะด้านขึ้นรับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ และมีบุคลากรและปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนใน
เรื่องของปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมและสมบูรณ์แบบในทางปฏิบัติ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์(Value Creation) ให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนต่อไป 

4. จัดท้าข้อเสนอแผนปฏิบัติการประจ้าปี ซึ่งจะประกอบด้วย แผนงาน/โครงการจ้าแนกตาม
ผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดของ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ ระยะด้าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินการ ในทุกเดือน และสรุปผลรายไตรมาส เพ่ือให้
การช่วยเหลือและสนับสนุนการบูรณาการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

***************************** 


