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ส่วนที่ 1 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
1. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 

จังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส่วน ได้แก่  

1) ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั ้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่           
ในจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน  

2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 35 
หน่วยงาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน  

     3) องค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 143 แห่ง ประกอบด้วย  
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
3.2) เทศบาล 36 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง และ เทศบาลตำบล 35 แห่ง  
3.3) องค์การบริหารส่วนตำบล 106 แห่ง 

ประชากรและโครงสร้างประชากร  
ข้อมูลประชากรของสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 

2563 จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั ้งส ิ ้น 1,137,332 คน มีจำนวนบ้านทั ้งส ิ ้น 387,224 หลังคาเร ือน             
และความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 89.13 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

จำนวนประชากร จำแนกรายอำเภอ 

ที ่ อำเภอ พ้ืนที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 

จำนวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ตำบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 1 227 19 75,032 89,159 94,138 183,297 

2 บ้านเขว้า     544.315 13 88 6 17,405 24,980 25,711 50,691 

3 คอนสวรรค ์    468.147 38 103 9 19,198 26,339 27,016 53,355 

4. เกษตรสมบูรณ ์  1,418.967 102 144 11 32,202 55,786 56,551 112,337 

5. หนองบัวแดง  2,215.459 49 130 8 32,335 51,125 50,867 101,992 

6. จัตุรสั     647.031 38 119 9 26,793 36,325 38,536 74,861 

7. บำเหน็จณรงค ์     560.300 58 95 7 17,971 26,463 27,216 53,679 

8 หนองบัวระเหว     841.782 33 58 5 13,612 19,405 19,250 38,655 

9. เทพสถิต     875.604 105 92 5 25,016 35,584 34,848 70,432 

10 ภูเขียว    801.757 78 155 11 38,665 61,253 63,024 124,277 

11 บ้านแท่น     308.707 92 66 5 12,826 22,535 22,934 45,469 

12 แก้งคร้อ    582.196 45 126 10 31,729 46,370 47,232 93,602 
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13 คอนสาร     966.665 125 85 8 19,408 30,882 31,080 61,962 

14 ภักดีชุมพล     900.456 85 47 4 11,419 15,792 15,390 31,182 

15 เนินสง่า     222.003 30 48 4 8,209 12,917 13,157 26,074 

16 ซับใหญ ่     225.000 55 37 3 5,404 7,865 7,602 15,467 

รวม 12,778.287 - 1,620 124 387,224 562,780 574,552 1,137,332 

หมายเหตุ : สำนักงานกลางทะเบยีนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

                    การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย           
8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 

การเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

  1.2 การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในเขตจังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 1) การดำเนินงานในเชิงปริมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561-2565 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 23,611 21,316,149,647.46 11.93 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 42,325  16,283,859,474.00  21.38 

3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  4,018  3,001,713,250.00  2.03 
4. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  1,880   1,256,000,975.60  0.95 
5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 1,668  536,279,516.00  0.84 
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6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและ การเชื่อมโยงประเทศใน
ประชาคมอาเซียน  

 95,224  301,998,264,386.71 48.10 

7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน 

13,010   8,555,967,834.79  6.57 

8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ  16,227  227,279,922,399.50  8.20 
รวม 197,963 580,228,157,484.06 100.00 

           

 (ขอมูลอางอิงจากข้อมูล E–plan องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จำนวน  143  แหง ป พ.ศ.2561-2565) 
 

           2) การดำเนินงานในเชิงคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2565   

                        สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  8  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  และศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า มีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ       
ในป ีพ.ศ. 2561-2565  จำนวน 23,611 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.93 ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
เป็นงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ ยกระดับ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วม  ในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ มีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 42,325 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 21.38 ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร เป็นงานเกี ่ยวกับ     
การพัฒนาสินค้าการเกษตรหลักให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคต มีผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
การเกษตรในปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 4,018 โครงการ คิดเป็นร้อยละของจำนวน2.03 โครงการรวม
ทั้งหมด 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เป็นงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและเร่งการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนา
แหล่งท่องเที ่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์      
พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล           
มีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในปี  พ.ศ. 2561-2565 มีจำนวน      
1,880 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 
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  5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  เป็นงานเกี ่ยวกับ  
การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงาน     
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า มีโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าในปี พ.ศ. 2561 – 2565 จำนวน 1,668 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด       
และการเชื ่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       
เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ
การขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง  มีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน  ในปี      
พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 95,224 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  48.10  ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 

  7. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั ่งยืน        
เป็นงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน 
และท้องถิน่ในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้งานในภาค
การเกษตรอย่างเพียงพอและการนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนในปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 13,010 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  6.57    
ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 

                8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ    
และพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน         
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์จัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 16,227 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.20       
ของจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์           

การพัฒนาในเขตจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2551-2565 โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่มีการดำเนินการจำนวนมาก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  มากที่สุด เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง เพ่ือเป็นการยกระดับถนน
ให้มีคุณภาพ สร้างโครงข่ายเชื่อมระหว่าง ตำบล อำเภอ และจังหวัด ก่อสร้างสะพาน ท่อระบายน้ำ โครงการ
ขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (ไฟเตือน) ภายในหมู่บ้าน ฯลฯ จากผลการ
ดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิสามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที ่ยว       
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สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา รวมถึงความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน ประหยัดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ ่าย         
รวมถึงประชาชนมีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากรองลงมาจากยุทธศาสตร์ที่ 6  เช่น โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมทบกองทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเลี้ยงโคและปรับปรุงพันธุ์ โคเนื้อ คลินิกอบอุ่น ส่งเสริมอาชีพ เบี้ยยังชีพ 
สงเคราะห์ผู ้ป่วย ฯลฯ จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ ่มขึ้น       
เพราะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีอาชีพและมีงานทำ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

2.2 ผลกระทบ 
เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีจำกัด จำนวนประชากรที่ได้รับ

ผลกระทบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และขาดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวม และการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นจากภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็ง การดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
3.1  ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. ศักยภาพด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน 

ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน  
2. โครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนบางโครงการถูกจำกัดโดยระเบียบ/ข้อกฎหมาย

หรือถูกยับยั ้งการดำเนินโครงการจากหน่วยตรวจสอบฯ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนอง ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

3. ปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น 
4. โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นมีความซับซ้อน 
5. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผน ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที ่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า            

มีการนำไปกำหนดเป็นโครงการพัฒนาที่ยังไม่คลอบหลุมทั้งจังหวัด มีเพียงบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์และใช้พลังงาน  
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8. ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นแตกต่างกัน อาจเป็นปัจจัยและข้อจำกัดของความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมทั้งจังหวัด  

3.2 การดำเนินการที่ผ่านมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์      

ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ จัดซื้อวัสดุการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้     
สู่อาเซียน ผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education 
สถานศึกษา การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน  
พัฒนาความรู ้ด้านเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ          
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนา โครงการกีฬา นันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี     
ของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด สนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการ
เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมทบกองทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การเลี้ยงโคและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรมีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืช/ผักหลังฤดูเก็บเกี่ยวการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรในด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ การจัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม  โครงการ
สร้างรายได้เสริม และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  การปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร 
การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อรองรับผลผลิต สินค้าทางการเกษตร สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ โครงการน้ำคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ 
คลองส่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดเจาะซ่อมแซมบ่อบาดาล สร้างฝายน้ำล้น  ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำ
เพ่ือการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
อบรมฟ้ืนฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและอาหาร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
การพัฒนาสินค้า OTOP  โครงการถนนสวย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านที่พักในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  
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                      5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  มีการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์  โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (กังหันลม) 
ร่วมกับภาคเอกชน โครงการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตรกรรม โครงการติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 
ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

                      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างสะพาน ท่อระบายน้ำ ก่อสร้างระบบน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์
ขนาดใหญ่ โครงการขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (ไฟเตือน)  ภายใน
หมู่บ้าน ฯลฯ 

                      7. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการจัดเก็บขยะ โครงการชุมชน
ต้นแบบลดขยะ โครงการคัดแยกขยะ โครงการชุมชนรักสิ่งแวดล้อม อบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การฟื้นฟูป่าชุมชนรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน คลองสวยน้ำใส ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันดูแลรักษาป่า 
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง  ส่งเสริมให้ความรู้ อนุรักษ์การจัดการน้ำเสีย บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ กิจกรรม   
วันต้นไม้แห่งชาติ โครงการปลูกหญ้าเฉลิมพระเกียรติ การแก้ไขปัญหาป่าและหมอกควัน การกำจัดวัชพืช     
ในแหล่งน้ำ การพัฒนาความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ การส่งเสริมให้ความรู ้ อนุรักษ์ การกำจัดน้ำเสีย           
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

                     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ ได้มีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลากร 
การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระหว่างองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผน การสร้างจิตสำนึก  
ในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

3.3 แนวทางการแก้ไข 
        (1) ควรจ ัดสรรรายได ้ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นเพ ิ ่มข ึ ้นและเหมาะสม                
กับอำนาจหน้าที่ 
              (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาคมทุกระดับ ควรให้ความสำคัญและ     
มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผน/โครงการที่สอดรับกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
       (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดทำ
ยุทธศาสตร์และการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  
    

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ . 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย           

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ 
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมือง        
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ   
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน      
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก     
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญ       
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์   
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู   
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม     
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม         
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน      
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ             
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ     
ความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐ            
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความม่ันคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับการพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน        
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริต     
ในระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
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3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้น   
กับประเทศชาติบ้านเมือง  

(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่สถาบันหลักของชาติ  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน   

(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

         (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ
ชาติ เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ  

(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม   
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม         
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่ มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า         
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ            
ที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้   

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(2) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
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(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบั งคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด               
และมีประสิทธิภาพ   

 (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน      
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก ำหนดแนวทางการพัฒนา                

ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ 
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย      
กับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกจิเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ      
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  

(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่  
(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ 
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2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต      
ทีข่ับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

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

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง      
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว              
ที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(4) ท่องเทีย่วสำราญทางนำ้  
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ   
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   

(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่    
ทีม่ีทกัษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  

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

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ

เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการทีดี่รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ    
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   
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เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  

       (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
 (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน    

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

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  

                  (1 ) ช่ ว งการตั้ งค รรภ์ /ปฐมวัย  เน้ น การเตรี ยมความพร้อม ให้ แก่ พ่ อแม่               
ก่อนการตั้งครรภ์  
                            (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้          
ที่สอดรับกับศตวรรษที ่21  
                            (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้อง      
กับความต้องการของตลาด  
                            (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  

                    (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่21 
                            (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
          (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
                            (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                            (5 ) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท  ความรับผิดชอบ           
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
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(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(1 ) การพัฒ นาและส่ งเสริมพหุปัญ ญาผ่ านครอบครัว  ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน  

ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ

ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
(4) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(2 ) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา           

และนันทนาการ  
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต        

ของอุตสาหกรรมกีฬา  

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ     

ที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและ      
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   
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เป้าหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
          3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก ่

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุม้ครองผู้บริโภค  
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ   

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ 

ภาวะและทุกกลุม่  
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย 

โอกาสโดยตรง  
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ

สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(3) จัดระบบเมืองที่ เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย        

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ

และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมลูความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม   
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม

และภาคประชาชน  
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม

ยุคดิจิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชมุชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง   
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ

วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ   ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน   
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟ ู
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเดน็ ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว   
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  
(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
(3) อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแมน่้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ  
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข   

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ     

ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน  
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง   
ทีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนื่อง   

(1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษต์ามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  

(2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินเิวศอย่างยั่งยืน  

(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ   
ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  

(4 ) สงวนรักษา  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์  และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม       
อย่างยั่งยืน  

(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
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(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ   
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำ            

ของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดบัสากล  
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลั งงานที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ   
(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีของคนไทย  
(2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
(3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  
(4) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”      
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์  และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ     
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น 
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  
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เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะของภาครฐั 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   

(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค  

(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   

(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

                                     (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสงู ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย   
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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5 . บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ ง  ยึดหลักคุณ ธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึ ก                
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   

(1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2 ) บุคลากรภาครัฐยึ ดค่ านิ ยม ในการท่ างาน เพ่ื อประชาชน  มีคุณ ธรรม             

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

(1) ประชาชนและภาคี ต่ าง ๆ  ในสั งคมร่วมมื อกันในการป้ องกันการทุ จริต               
และประพฤติมิชอบ  

(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด       

เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ 
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 

บูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น   
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ                

ทีเ่ปลี่ยนแปลง  
(2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค   
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน   

ของการคน้หาความจริง  
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมาย

และยทุธศาสตร์ร่วมกัน  
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม       

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มีสถานะเป็นแผน
ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำ
แผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี ่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย      
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
เร ิ ่มต้น ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ ่งเป็นระยะ 5 ปีที ่สอง               
ของยุทธศาสตร์ชาติ 

  ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมาย    
ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปีถัดไป  
โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียน     
ของการพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื ่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองค ์กรต่าง ๆ      
ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน 

  นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย    
ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19            
ซึ ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประซากร แต่ยังส่งผลให้ เกิดเงื ่อนไขทางเศรษฐกิจ             
และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังเป็นช่วงเวลา      
ที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว     
จึงต้องให้ความสำคัญ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง
ความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
  ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  
เพื่อให้ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน    
บนฐานของความรู ้ คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื ่อนไข
ระดับประเทศและระดับโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื ่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ 
และความสมดุลทางธรรมชาติเพื ่อให้คนอยู ่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ อย่างยั ่งยืน        
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รวมถึงการบร ิหารจ ัดการองค์กรต่ าง  ๆ ของประเทศไทยให ้พร ้ อมร ับก ับความเส ี ่ ย งที ่ เ ก ิ ดจาก               
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่     
การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. การสร้างความสามารถในการ "ล้มแล้ว ลุกไว" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย 

1) พร้อมรับ หรือ ระดับ "อยู ่รอด " ในการแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู ่ ซึ ่งเป็นผล              
ให้ประชาชนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกและภายในรวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่ อาจเกิดขึ้น          
ให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

2) การปรับตัว หรือ ระดับ "พอเพียง" ในการปรับที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  

3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ "ยั่งยืน" ในการผลักดันให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงเชิงโคงสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคล และสังคมในการพัฒนา           
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐาน   
ของแนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการ     
มีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุน        
ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และ
การมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  โดยให้ความสำคัญกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม      
ทางเศรษฐก ิจ ควบคู ่ก ับการร ักษาความสมดุลระหว ่างการอน ุร ักษ ์และการใช ้ประโยชน ์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ  
และการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  เพื ่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู ่ภาพของการขับเคลื ่อนที ่ช ัดเจนในลักษณะของวาระ          
การพัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่อง
หนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 
หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ "เป็น" หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็น
การพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”               
โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง       
เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านผลิตภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต รวมถึงลดการ
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 



-25- 
 

  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เพ่ือพลิกฟ้ืน
รูปแบบการท่องเที่ยวไทยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าต่ำที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากและส่งผล  
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (การท่องเที่ยวที่ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดถ้อม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ได้รับการฟื้นฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที ่สำคัญของโลก เพื ่อปรับนิเวศ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งชัน
ของประเทศ และเพิ่มการจ้างงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและก๊าซเรือน
กระจกในระยะยาว 
  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง
และมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเนื่องภาคการผลิตที่หลากหลาย ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    
ในอนาคต 
  หมุดหมายที ่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที ่สำคัญ        
ของภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในอาเซียน รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านสิ่งอำนวย
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global 
Value Chains; GVCs) ของไทย แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ      
ตามแนวชายแดน 
  หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล      
ของอาเซียน โดยพัฒนาต่อยอดจากการเป็นฐานผลิตสินต่ำอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมสู่การเป็นฐานการผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล อาทิ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม             
เพ่ือยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
ในทุกภาคส่วน 
 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ โดยเพิ่มโอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ และสร้างเสริมสมรรถนะในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยลดทอนความ
เสี่ยงและข้อจำกัดของ SMEs ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของวิสาหกิจเพื ่อสังคมในการพัฒนาชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที ่น่าอยู ่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั ่งยืน       
โดยผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพ ของพื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วม         
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื ้นที ่ ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้อง ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอก ชน               
ในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
  



-26- 
 

  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยระบุกลุ่มเป้าหมาย ปัญหา และ
ความจำเป็น ไปสู่การออกแบบนโยบายตัดวงจรการส่งผ่านความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างเจาะจง รวมถึงออกแบบ
ระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เพ่ือแก้ไขปัญหา    
ลดความเสี่ยง และสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุด 
 3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ เพื่อให้ขยะและน้ำเสียได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ ในสัดส่วนที่สูงขึ้นการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน   ให้เป็นแหล่งพลังงานหลัก สำหรับการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื ่อจัดการปัญหาสิ ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นโอกาสในการสร้า ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ     
การผลิตสินค้าท่ีมาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำ เป็นต้น 
  หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิและ                 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งจัดการพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก และพื้นที่ที่มีแนวโน้ม     
จะเผชิญกับผลกระทบที ่ร ุนแรงจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้มีความเสี ่ยงที ่ลดลงผ่านการ             
ใช้มาตรการป้องกันภัย ที ่ยั ่งยืนและมาตรการการปรับตัวที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่และการดำเนินชีวิต       
ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการภัยและขีดความสามารถในการรับมือกับภัยของทุกภาคส่วน 
 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะ
ที่จำเป็นในยุคใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงการปรับปรุงการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
(Reskill/Upskill/New skill) ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด                
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยเพื่อลดทอนความเสี่ยงใน
การขาดแคลนกำลังแรงงาน 
  หมุดหมายที ่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ท ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน          
โดยปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้มีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ 
จนถึงการติดตามประเมินผล การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาประยุกต์ใช ้อย่างเต็มรูปแบบเพื ่อปรับปรุง               
การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะการแก้ไ ขกฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐให้ทันสมัย            
และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 
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3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
 จังหวัดชัยภูมิม ีการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (SDGs) แต่ละเป้าหมาย           

โดยการเผยแพร่องค์ความรู ้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ทั ้งภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ       
และอุตสาหกรรม เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ 

 

 
การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนา     

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทย และ 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศ 
จะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
และบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์  6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย 
และโรคสำคัญอื่น ๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ในประชาคมโลก  

ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน หรือ  Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ  
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  เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี    
  1.1 ภายในปี  2573 ขจ ัดความยากจนข ั ้นร ุนแรงท ั ้ งหมด              
ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า $1.25 ต่อวัน 
      1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย     
ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ  ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลง 
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง   
  1.3 ดำเน ินการให้เป ็นผลตามระบบและมาตรการคุ ้มครอง        

ทางสังคม ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี 2573  
  1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที ่ยากจนและ
เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของ
และควบคุมเหนือที ่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที ่เหมาะสม        
และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)  
  1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรง 
ที ่เก ี ่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัต ิทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม ให้ก ับผู ้ท ี ่ยากจนและ                   
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย  

รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื ่อการพัฒนา เพื ่อที ่จะจัดให้ม ีแนวทางที ่เพียงพอและคาดเดา              
ได้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบาย
เพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ  

2) สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 
(gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร 
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  
 2.1 ย ุต ิความห ิ ว โหยและสร ้ างหล ักประก ัน ให ้ท ุ กคนโดยเฉพาะ                      
ท ี ่ยากจนและอยู ่ ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได ้เข ้าถ ึงอาหาร                
ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 
 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ
สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ  ภายใน   

ปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุ 
ต่ำกว่า 5 ปี ภายใน ปี 2568  
  2.3 เพิ ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู ้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู ้หญิง       
คนพื้นเมือง เกษตรกร แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง
ที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่า
และการจ้าง งานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 
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2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น  ๆ 
และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 
  2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและ       
ที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์
และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ 
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามท่ีตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

2) แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการ 
ขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื ่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื ่อการส่งออกทุกแบบที่ให ้ผล           
ในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา  

3) เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์  
สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหาร
ได้อย่างทันการณ์ เพ่ือจำกัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ       
    ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย  
  3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิด 
  มีชีพ 1 แสนคนภายในปี 2573  
           3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 
  5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 ต่อการเกิด      
    มีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25   

ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573  
  3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับ 
โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายในปี 2573  

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและ 
การรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573  

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด 
และการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย  

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 
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3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ์ 
โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี 2573  

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน       
การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล           
มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้  

3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษ 
ทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 

ในทุกประเทศตามตามความเหมาะสม  
2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนาให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา 
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที ่เกี ่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ ่งเน้นย้ำส ิทธิ           
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
อย่างเต็มที่ ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า  

3) เพ่ิมการใช้เงินที่เก่ียวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษา 
กำลังคน ด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา 
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  

4) เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา         
ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศ
และระดับโลก  

เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย 
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573  

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง  

มหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ  

สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573  
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึง                 

ผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
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  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออก 
เขียนได ้และคำนวณได้ ภายในปี 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ  

และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล สำหรับทุกคน  
2) ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ 

พัฒนาน้อยที ่ส ุด รัฐกำลังพัฒนาที ่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษา            
ต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร           
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี 2563 

  3) เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ   
ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา         
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู ้หญิง      
และเด็กหญิงทุกคน 

 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี  
 5.2 ขจ ัดความร ุนแรงท ุกร ูปแบบที ่ม ีต ่อผ ู ้หญ ิงและเด ็กหญิง              

ทั ้งในที ่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ    
และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 

 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที ่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็ก   
ก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะเพศหญิง  

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียม 
บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบ
รว่มกันภายในครัวเรือน และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียม 
ในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ  

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิ  
การเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและ     
การพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) ดำเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  รวมทั้ง          

การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมท่ีดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดกและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ  
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2) เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริม  
การให้อำนาจแก่ผู้หญิง  

3) เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพ่ือส่งเสริม  
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ  

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัย 
สำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื ่มที ่ปลอดภัยและมีราคา        
ที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573  

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและ เป็นธรรม
และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ ความต้องการของผู้หญิง

  เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง ภายในปี 2573  
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย  

ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573  
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำ    

และจัดหาน้ำที่ยั ่งยืน เพื ่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุก ข์จาก        
การขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573  

6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ 
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573  

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ  
ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ  

ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำ 
การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่  

2) สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา            
การจัดการน้ำ และสุขอนามัย  

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่  
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และย่ังยืน  

7.1 สร ้างหล ักประก ันว ่าม ีการเข ้าถ ึงการบร ิการพล ังงานสม ัยใหม่               
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573  

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี 2573  

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก ให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า 
ภายในปี 2573  
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย  

และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยี
เชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี  
พลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 

2) ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่ 
และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา           
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  

 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม           
และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร  
สำหรับทุกคน  

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั ่งยืนตาม     
บริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ของประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี  

  8.2 บรรลุการมีผล ิตภาพทางเศรษฐกิจในระด ับที ่ส ูงข ึ ้นผ ่านการทำให้หลากหลาย             
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร  
ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจ     
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ 
พยายามที่จะตัด ความเชื ่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ ่งแวดล้อมเสื ่อมโทรม           
ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ ดำเนินงาน 10 ปีของแผนการทำงานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั ่งยืน โดยมี
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ ในการดำเนินการ ไปจนถึงปี 2573  

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน  
รวมถึงเยาวชน และผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573  

 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563  
8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่  

และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และ   
การใช้ทหาร เด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568  

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง 
สำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย 

  8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที ่ยั ่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573  

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยาย       
การเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุกคน  
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง 

ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2) พัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชน  
และดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

 เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริม  
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืน และมีความทนทาน 
ซึ ่งรวมถึงโครงสร้างพื ้นฐานของภูมิภาคและที ่ข้ามเขตแดน เพื ่อสนับสนุน        
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้
ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน  

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 
ให ้เพ ิ ่มส ่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ ้างงานและผลิตภ ัณฑ์มวลรวม          

ของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

  9.3 เพิ ่มการเข ้าถ ึงบร ิการทางการเง ินโดยรวมถ ึงเครดิตในราคาที ่สามารถจ ่ายได้              
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้
เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า และตลาด  

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิการ 
การใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

  9.5 เพ ิ ่มพ ูนการว ิจ ัยทางว ิทยาศาสตร ์  ยกระด ับข ีดความสามารถทางเทคโนโลยี                   
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้นำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนา 

ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา  
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  

2) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา  
รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่า     
ของสินค้าโภคภัณฑ ์ 

3) การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึง  
อินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายใน ปี 2563   
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เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากร

ร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 
 10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและ 

การเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี 2573  

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาค
ของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการออกกฎหมาย 
นโยบาย และการกระทำท่ีเหมาะสมในเรื่องนี้  

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และ  
ให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และ 
เสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว  

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจ  
ของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้        
มีความรับผิดรับชอบ และชอบธรรมมากข้ึน  

10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย  
เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพ            
ที่มีการวางแผนและจัดการที่ดี  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ดำเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา 

เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 
2) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน      

ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนา 
น้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น  

3) ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrantremittances)  
ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และขจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า    
ร้อยละ 5 ภายในปี 2573  

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และย่ังยืน  

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐาน
ที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที ่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด   
ภายในปี 2573 

 11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย  
ในราคาท ี ่สามารถจ่ายได ้  สำหร ับท ุกคน พ ัฒนาความปลอดภัยทางถนน             
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โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก              
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573  

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผน 
และการบริหารจัดการการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั ่งย ืนในทุกประเทศ        
ภายในปี 2573  

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก  
11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรง        

ทางเศรษฐกิจที่เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ ่งรวมถึงภัยพิบัติ           
ที่เก่ียวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี 2573  

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจ 
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอ่ืนๆ ภายในปี 2573  

11.7 จัดให ้ม ีการเข ้าถ ึงพื ้นที ่สาธารณะสีเข ียวที ่ปลอดภัยครอบคลุมและเข ้าถ ึงได้                
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนที่เมือง       

รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค  
2) ภายในปี 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และ  

ดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนา  
และดำเนินการตามการบริหารความเสี ่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ           
การดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573  

3) สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ  
ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น  

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต ที่ย่ังยืน  
12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี       

ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศ 
พัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศ
กำลังพัฒนา  

12.2 บรรลุการจัดการที ่ยั ่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ    
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค  
และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573  

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต 
ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น        
ออกสู ่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื ่อที ่จะลดผลกระทบทางลบที ่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์                
และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี 2563 
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12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่           
และการนำมาใช้ซ้ำภายในปี 2573  

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้  
และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและ        
การให้ลำดับความสำคัญของประเทศ  

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนัก   
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 
2) 12.b พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
3) 12.c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคท่ีสิ้นเปลือง 

มีความสมเหตุสมผล โดยกำจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึง
การปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบ     
ต่อสิ ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที ่ถึงความจำเป็นและเงื ่อนไขที ่เจาะจงของประเทศกำลังพัฒนาและ          
ลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจน
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  

13.1 เสร ิมภ ูม ิต ้านทานและข ีดความสามารถในการปร ับตัว            
ต่ออันตราย และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      
ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ  

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้  และขีดความสามารถ    
ของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง             

สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัยล่วงหน้า  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่ง ให้ได้จำนวน 
1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบท
ของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และทำให้กองทุน 
Green Climate Fund ดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization)  
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2) ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่ เกี่ยวข้อง 
กับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที ่สุด และให้ความสำคัญ         
ต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ  

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ  
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรม 
บนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี 2568  

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง     
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทาน  

และปฏิบัติการเพื่อฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563  
14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการ

เพ่ิมพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  
14.4 ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมง    

เกินขีดจำกัด การประมงท่ีผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และท่ีไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมง
ที่เป็นไปในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา 
(fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน
แบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น  

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื ้นที ่ทางทะเลและชายฝั ่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไป     
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 

 14.6 ภายในปี 2563 ยับย ั ้งร ูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที ่ม ีส ่วนทำให้             
เกิดการประมงเกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และ
ที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและ
แตกต่างที ่เหมาะสม และมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที ่ส ุดควร           
เป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก  

14.7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการ     
อย่างยั่งยืนในเรื่อง การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการ 
สมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลัง พัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
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2) จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก  
3) เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการ  

ให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที ่สะท้อนใน UNCLOS ซึ ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับ          
การอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร 
The Future We Want  

เป้าหมายที ่ 15 ปกป้อง ฟื ้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก    
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบ 
นิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
เฉพาะอย่างยิ ่ง ป่าไม้ พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไป             
ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563  

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม ้ 
ทำลายป่า ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563  

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดิน  
ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุ      
ถึงโลกท่ีไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573  

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม  

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง  
และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย  

15.8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน 
ในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563  

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน  
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั ้งระดับท้องถิ ่นและระดับประเทศ            
ภายในปี 2563  
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความ  

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
2) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้ 

อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ      
ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า  

3) เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์  
คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ  

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่ง
ให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์  
และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั ้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และ        
สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและ 
การสงคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573  

16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ  
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม  

และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  
16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบัน             

โลกาภิบาล  
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573  
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  

โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกัน   
ความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม  

2) ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู  
สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การเงิน  
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ

โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา   
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรัฐ  

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีท่ีให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย การมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา       
และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ 
ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มี สัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด  

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา 
17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบาย  

ที่ประสานงานกันที่มุ่ง ส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้      
ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลด        
การประสบปัญหาหนี้  

17.5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

เทคโนโลยี  
17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี  

และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื ่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที ่ม ีอยู ่เด ิมเฉพาะอย่างยิ ่งในระดับ               
ของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก  

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้กับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิ
พิเศษตามท่ีตกลงร่วมกัน  

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูน  
การใช้เทคโนโลยี สนับสนุนที่สำคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

การเสริมสร้างขีดความสามารถ  
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้าง  

ขีดความสามารถที ่มีประสิทธิผลและมีการตั ้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื ่อสนับสนุนแผนระดับชาติ              
ที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาค ี
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การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค  

ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา  
17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้น        

อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563  
17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ  

ปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที ่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ         
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีการให้ สิทธิพิเศษ  
ทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงตลาด  

ประเด็นเชิงระบบ  
ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน  

17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงาน  
นโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย  

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศท่ีจะสร้างและดำเนินงาน 

ตามนโยบาย เพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย  
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วน 

ความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากร เงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
กำลังพัฒนา  

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -ภาคเอกชน        
และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน  

ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้  
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา  

รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ทันเวลา และเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่อง
ทางร่างกาย ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563  

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืนที ่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ            
ในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573 
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สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางของ SDGs แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุ  
ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนา     
ที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒ นา    
ไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว  
พระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและ  
ความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื ้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ ่งจะนำไปสู ่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิ์ ผล         
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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4. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

4.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566-2570) 
(1) บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อย 

โรงงาน มันสำปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที ่สุดของประเทศ รวมทั้งมีทำเลที่ตั ้งที่มีศักยภาพ
เหมาะสม กับการเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
มีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น แต่มีปัญหาพื้นฐานคือคนมีปัญหาทั้งใน
ด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้
มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(2) ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดทิศทางการพัฒนา     
ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน     
เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกำหนดทิศทาง         
การพัฒนาภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ (Northeast Direction) ที่ให ้ความสำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่             
(1) การเป็นฐานการผลิตของประเทศที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (Green) เน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัย          
เกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (2) การเป็นประตู
เชื ่อมโยงประเทศเพื ่อนบ้าน (Gate) ใช้โอกาสจากการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ และ (3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Growth) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย 
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เป้าหมายการพัฒนาภาค พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ   

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
ภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

  โดยมีเป้าหมายรวม / ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
  2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 

  แนวทางการพัฒนา 
  การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื ่อมโยง            
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) พร้อมทั้งพิจารณาโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัดของภาค 
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่าง      
เต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 
  2. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
  4. พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEc-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
  6. ยกระดับคุณภาพชีว ิตของคนทุกช่วงว ัยให้ ได ้มาตรฐานและแก้ป ัญหาความยากจน           
ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
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4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)    
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

  1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  2) เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
  3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
  4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.2562  

มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 สำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาค เกษตรกรรม มีสัดส่วน 
ร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 69 ของพ้ืนที่ของ กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงานร้อยละ 65.82 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่ เป ็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ ไหม                   
และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื ่อง การขาดแคลนน้ำเพื ่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิต             
ทางการเกษตรตกตํ ่า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 9.5 รายได้เฉลี ่ยครัวเรือน/ปี 244,716 บาท หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือน/ปี 212,163.80 บาท มีความ ไม่เสมอภาคค้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ       
จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็นโดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
   1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อินทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร
ให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ำ การกระจายน้ำไปยังพ้ืนที ่
   3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา     
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
   4. ส ่งเสร ิมอาช ีพ และเพิ ่มทักษะฝีม ือแรงงานเพื ่อสร ้างโอกาสในการสร ้างรายได้                    
จากภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
   5. สร้างมูลค่าเพิ ่มในสาขาการท่องเที ่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวให้ได้มาตรฐาน          
ทั้งทางด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว์ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
   6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ ้น หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู ้สูงอายุเพื ่อให้สืบทอดไปยัง           
รุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
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พันธุกิจ (Mission) 

              1) การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐาน 
  2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐาน แบบครบวงจร 

       3) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการ 

เกษตรกรรม    
              5) ส่งเสริมการท่องเที ่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รับ    
ความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 

             6) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และค้าชายแดน 
             7) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

           8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
 1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
    วัตถุประสงค์             

เป็นศูนย์การด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ 
 1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร  
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก 

  1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัยอินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมการทำตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร 
  3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์ ในทางอาหาร
และสมุนไพร 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่  
  6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
  7. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
  8. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร  
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
  1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัย อินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
  1. การบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  
  2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  3. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันและรักษาโรคระบาดอุบัติใหม่ 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์  

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 
    วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ มีคุณภาพ ความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
  2. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
  3. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  

    แนวทางการพัฒนา ด้านท่องเที่ยว และด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก 
  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ 
  2. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
  1. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงบริการท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
  3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน 

  แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
  พัฒนาองค์ความรู้การบริหารภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก (การค้า) 
  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
    แนวทางการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไหม 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  
  1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  2. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหมแบบอุตสาหกรรม 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
  1. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร  
  2. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไหม  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหัตกรรมพ้ืนบ้านให้มีความร่วมสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ 
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมผ่านสื่อบุคคล ทุกช่วงวัย  

 3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย 
        แนวทางการพัฒนา 
     แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก  
  1. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชมเข้มแข็ง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ 
     ส่งเสริมการพ่ึงพา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย  
    แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน  
  สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเซียล 
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4.3 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิได้มีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื ่อง จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคใหม่  
จึงมีความจำเป็นจะต้องกำหนดวางแผน อนาคตของจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง  
กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการประชุมหารือทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีข้อคิดเห็น 
ในการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 4 ด้าน ใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2584) ดังนี้ 

 

 
 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้นำข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไป
ในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที ่สำคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน ข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัดของ สศช. และการประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว  
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จึงได้ม ีการจ ัดประชุมหัวหน้าส ่วนราชการประจำจังหวัด ทั ้งส ่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในจังหวัดชัยภ ูมิ                  
ส่วนท้องถิ ่น องค์กรภาคเอกชน ชุมชน เพื ่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
และได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้ 
 
 
 

 “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
 
 
 

(1) อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมขึ้น 
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
(3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
(4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
(5) อัตราการเพ่ิมของพ้ืนที่ป่าไม้ 
(6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(7) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
  2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  3. รายได้ของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
  2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
  3. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ 
  4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
  1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว 
  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
  3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

  3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3. ระดับความสำเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 
 3. การรับมือสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 วัตถุประสงค์  
  ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
   2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีงานทำหลังจบการศึกษา 
   4. สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย 
   5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   6. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับภูมิคุ้มกันทางด้านสาธารณสุข 
   7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม 
 4. การป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิตให้
มั่นคง 

 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแบบ 

มีส่วนร่วม 

 
การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียว 

 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฐานราก 
และแข่งขนัได้อย่าง

ยั่งยืน 

(1) อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น 
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภณัฑม์วลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 
(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
(5) อัตราการเพิ่มของพื้นที่ป่าไม ้
(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(7) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดอีาชญากรรมในพื้นที ่

เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร  

พลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มคีุณภาพ” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสรมิการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก   
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญท่ี่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศ            

สู่ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา  

การกีฬาไปสู่ระดับอาชีพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
1.1.2 ส่ งเสริมการศึกษาให้ เป็ น โรงเรียนต้นแบบความเป็ น เลิศ ให้กับสถานศึกษา                

ในจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แกน่ักเรียนและนักศึกษาทีม่ีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ 

และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง   

กับการศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ
มากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือนำมาถ่ายทอด

ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ
จัดการด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด  

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการ

การเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ  Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้         
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3 .3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กั บสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุน              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
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1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
การสอน 

1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บคุลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของจังหวัดชัยภูมิ 

1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้         
ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะ      
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ

เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
  1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ
การเรียการสอนในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 

1.4.5 จัดให้มี พ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่ เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ  และการเรียนรู้
วัฒนธรรม 

1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการที่  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ ชาวบ้าน             
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง       

ของ “วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ 

1.5.3 ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      
ในวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ ทันสมัยและสอดคล้อง        
กับวิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
 
 
 



-57- 
 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพ  และมีความพร้อมในการแข่งขัน           

ในตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบ

เครื่องจักรกลสมัยใหม่  

มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 
1.7.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.7.2 ส่ งเสริมและจัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์               
และระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปญัหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคน 

ในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

รวมถึงสร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพื้นท่ีชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชน               

ให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไก      

เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 
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มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด             

โดยใช้แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ  เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก      

ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก   
ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น  ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่าง      
ความแปลกใหม ่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์      
ในการผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภู มิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับ        
การนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แปรรูป และผู้จำหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้ างวิส าหกิ จชุ มชน  (SMEs) ให้ มี ความ เข้ มแข็ งสามารถแข่ งขัน ได้                 

ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน       

ในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

สำหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่ มต้น        

ของความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
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2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ในท้องถิ่น 

2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา        
ยาเสพติดให้เข้มแข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก      
และเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพ

ติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด   
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ    

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกกำลังกายของคนในชุมชน        
และท้องถิ่น เพ่ิมกีฬาที่สามารถทำรวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชน          
ที่มคีวามสนใจและบุลคลทั่วไป 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์           
และสนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

มาตรการที่ 2.4  ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
แนวทาง  
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส     

ที่จะเข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ    
จากขบวนการค้ามนุษย์ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุน     
การสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไรสู่งขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์  
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรทีป่ลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ 

ข้าว อ้อย และ  มันสำปะหลัง  มะพร้าว  หมาก  มะม่วง 
แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลผลติต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม    

เพ่ือให้เกิดการยอมรบัในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว          

และไก่บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่        

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะนำเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 กำหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ      

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พรกิ และยางพารา 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการ

ของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ  Northeastern Food 
Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย

ของจังหวัดชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ยกระดับการบริการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่  4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว        

จังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 

ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้ 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์             

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลสำคัญ
ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนั บสนุ นการนำระบบ เทคโน โลยี ส ารสน เทศที่ ทั นสมั ย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ                  
ในการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว 

มาตรการที่  4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ ยวเดิม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวใหม่               
ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว             
ให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อ    
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ในทุกพ้ืนที ่

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการ 
ในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ ์

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น         
เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้น     
เพ่ือให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก    
แก่นักท่องเที่ยว 
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4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่  เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน           
บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และโลกล้านปี    
อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน 
ที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.8 ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ 
ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว  

มาตรการที่  4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชั ยภู มิ ให้น่ าอยู่  เกิด อัตลักษณ์ ที่ โดดเด่น             
และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิด 

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ให้ โดดเด่น เป็ น อัตลักษณ์ที่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยว              

ให้เป็นรูปธรรม 
4.3.3  จั ด ให้ มี แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ใน ลั กษ ณ ะของสถาน ที่ จ ำห น่ ายสิ น ค้ า พ้ื น เมื อ ง                 

สินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิ          
ที่มอัีตลักษณเ์ฉพาะ 

4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยว           
ที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร 
ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลในพ้ืนทีม่ีความรู้ความสามารถ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพ
และศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์ อันโดดเด่น         

ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ
และประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม    
ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์  เพ่ือนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้ านวิถีชีวิต  “ชัยภูมิ โบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศ           
ของชาวชัยภูมิในอดีตทีน่ักทอ่งเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนำเสนอ
ในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
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มาตรการที่  4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภู มิ ให้ เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญ           
ของประเทศ 

แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิประเทศ และภูมอิากาศในแต่ละพ้ืนที ่
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนำมาเสริมสร้างภูมิ

ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญ     
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน      
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว        
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การนำขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การนำรถ EV มาใช้ 
7. การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน 
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน 
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มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่น

และชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชน        

ที่มีความพร้อมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่ งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์  ไปใช้ประโยชน์               

ในด้านการเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด 
เป็นต้น 

5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี  เพ่ือผลิตบุคลากร   
ด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและกำหนดพ้ืนที่สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่  

ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผน      

การพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน
ทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน   

ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน      

การผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน เพื่ อ เตรียมความพร้อมในการรองรับ                
การเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
แนวทาง 
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง    

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีความสามารถสูงในการ       

เข้ามาบริหารจัดการ 
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ

สูง 
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิทุกประเภทเข้าไป

ฟ้ืนฟูและซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก  
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น   
ให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่าย

สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไข        

ความเดือดร้อนของประชาชน  
6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการ   

ซ่อมบำรุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพ่ือประกอบการประเมินการซ่อมแซม  
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ในท้องถิ่น 
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน  โดยให้ได้เม็ด

เงินเพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
2. ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มข้ึน 
แนวทาง 
7.1.1 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟู 
7.1.2 ส่ งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบ           

ของการรวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้  

อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของป่าไม้ 

กับผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน      

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึดประชาชน         
เป็นศูนย์กลาง 

7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ข้อยกเว้น) 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี 
แหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญ       

และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ     

ที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่

และแหล่งน้ำของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ำสำรอง   

เพ่ือรองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม  มีจุดเด่น 

มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
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  7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ
ชลประทานสำหรับภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร  
  7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่   
  7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   
  7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ   
จัดการทรัพยากรน้ำ  

มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น / เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า , มลพิษ , ฝุ่น) 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้     

ในการกำจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง        

และน้ำทว่ม 
7.3.5 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นข้อบังคับและมบีทลงโทษ 
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ  

เสนอแนะ  แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหาร 

จัดการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการใหเ้อ้ือต่อระบบ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน  และการพัฒนา     
ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

8.1.4 พัฒ นากระบวนการติ ดตามประเมินผล  ตลอดจนการรับ ฟั งความคิด เห็ น               
จากภาคประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร 

8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดบัองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่ ง เส ริม ให้ มี ก ระบวนการมี ส่ วน ร่ วม ระหว่ างภ าครั ฐและภ าคป ระชาชน                   

ในการบริหารท้องถิ่น 
8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และสื่ อสาธารณ ะ            

ให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่

ข่าวสารให้กบัประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง     

และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

แนวทาง 
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการ

สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบจ.ชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
จังหวัดชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำ
ทางสังคม  

เป้าหมายที่ 4 
สร้างหลักประกันว่า 
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่าง
ครอบคลมุและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การแก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำ
ทางสังคม  

เป้าหมายที่ 8  
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลมุและยั่งยืน  
การจ้างงานเตม็ที่และ 
มีผลติภาพ  และการมี
งาน 
ที่สมควร 

เป้าหมายที ่16 
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสภาบันที่มี
ประสิทธิผล รบัผิดชอบ
และครอบคลุม  
ในทุกระดับ 

หมุดหมายท่ี 1  
ไทยเป็นประเทศชั้นนำ
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายท่ี 4 
ไทยเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง   

หมุดหมายท่ี 7 
ไทยมีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสงู 
และสามารถแข่งขันได้   

หมุดหมายท่ี 9 
ไทยมีความยากจน 
ข้ามรุ่นลดลง และความ
คุ้มครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ 
ของ อบจ.ชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
จังหวัดชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
การบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดน และผลติภณัฑ์
ไหม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 
 

เป้าหมายที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเนื่อง ครอบคลมุ
และยั่งยืน  
การจ้างงานเตม็ที่และ 
มีผลติภาพ  และการมี
งาน 
ที่สมควร 
 

หมุดหมายที่ 2 
ไทยเป็นจดุหมายของ
การท่องเที่ยวท่ีเน้น
คุณภาพและความ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็ง
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายที่ 15 
ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพ 
เป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและฟื้นสภาพ
กลับมาใหม่ และหยดุ
การสญูเสยีความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

หมุดหมายที่ 10  
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ                     

หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ 
และการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ 
ของ อบจ.ชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
จังหวัดชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเพิ่ม
มูลค่าผลผลติทาง
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฐานราก
และแข่งขันได้อยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บริหารจดัการน้ำให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ี
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมืองและพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ๆ  ของภาค 

เป้าหมายที่ 6 
สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดให้มีน้ำ
และสุขอนามัยสำหรับ
ทุกคน และมีการ
บริหารจดัการที่ยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 9 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
และส่งเสริมนวัตกรรม 

หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตูการค้า
การลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ทีส่ำคญัของ
ภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้
อย่างยั่งยืน  

หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การแก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม  

 หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย   
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 
ของ อบจ.ชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
จังหวัดชัยภูม ิ

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การส่งเสริมอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่าง
มีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็ง
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายที่ 7 
สร้างหลักประกันว่าทุก
คน เข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้  
เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
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แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

พ.ศ. 2561 - 2580

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

พ.ศ. 2566-2570

1. ไทยเป็น
ประเทศช้ันน า

ด้านสินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปร
มูลค่าสูง

2. ไทยเป็น
จุดหมายของ
การท่องเท่ียว

ท่ีเน้น
คุณภาพและ
ความย่ังยืน

4. ไทยเป็น
ศูนย์กลาง

ทาง
การแพทย์
และสุขภาพ

มูลค่าสูง

11. ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

5. ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ท่ี

ส าคัญของ
ภูมิภาค

7. ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ี
เข้มแข็งมีศักยภาพ
สูงและสามารถ

แข่งขันได้

8. ไทยมีพื้นท่ี
และเมือง

อัจฉริยะท่ีน่าอยู่ 
ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน

9. ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และมีความ
คุ้มครองทางสังคม

ท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

6. สร้างหลักประกันว่าจะมี
การจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย
ส าหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการท่ียั่งยืน

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และ
การมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ความทนทาน ส่งเสริม การ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน และ

ส่งเสริมนวัตกรรม

3. สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม

2. การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

12. ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง

เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ตอบโจทย์

การพัฒนาแห่ง
อนาคต

10. ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอน

ต่ า

13. ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์

ประชาชน

4. พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงบูรณาการ

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เช่ือมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลกัภาคกลาง

และพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือ
พฒันาเมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหม ่ๆ ของภาค

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

7. สร้างหลักประกันว่าทุก
คนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 
ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ 
เช่ือถือได้ และยั่งยืน

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิด
รับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

พ.ศ. 2566-2570

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. 2566-2570 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ.2566-2570

1. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่

ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

3. การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์

4. การพัฒนา
ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว

5. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้พลังงาน

อย่างมีคุณค่า

7. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมและยั่งยืน

8. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

พ.ศ.2566-2570

1. การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรม  และการกีฬา

2. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3. การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

6. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่

ดี

7. การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน

4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม
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ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    จากการพัฒนาทองถิ่นตั้งแต่ 2561–2565 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสวนใหญ่เป็นโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะ
ประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ จึงตองประสานไปยังองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นทุกแหงในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหความสำคัญกับยุทธศาสตรด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะยุทธศาสตร
ที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยตรง และตองจัดเก็บขอมูลการพัฒนาของทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใชเป็นขอมูลในการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตตอไป สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ   
มีกรอบทิศทางการพัฒนา เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำใหไม่มีการซ้ำซอนในการพัฒนา สงผลใหประหยัด
งบประมาณในภาพรวมตามยุทธศาสตร และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูมิ ไปใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ทำให้ไม่มีการซ้ำซ้อนในการพัฒนา ส่งผลให้ประหยัด
งบประมาณในภาพรวม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ สามารถติดตามและประเมินผลการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ผลที่ได้รับคือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    ผลจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ       

ในดานการศึกษามีการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานและทั่วถึง สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด 
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ   
ในดานตาง ๆ และสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ตามบริบทและ
วัฒนธรรม ของชุมชนสังคมในทองถิ่น และสนับสนุนดานโครงสรงพ้ืนฐานใหกับโรงเรียน โดยกอสรางอาคาร      
โรงอาหาร หองน้ำโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน กอสรางรั้วโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดฯ ดานประเพณี
วัฒนธรรม มีการทํานุบํารุงศาสนาดวยการสงเสริมใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม        
ใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหชนรุนหลังไดรูจัก 
เพ่ือสืบสานประเพณีทองถิ่นไมใหสูญหายและรักษาไวใหคงอยูไมสูญหายไปจากสังคม รวมทั้งสงเสริมความเปนเลิศ 
ดานกีฬานันทนาการเพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหทุกคนหันมาใสใจ
สุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพัฒนาไปสูการเป็นมืออาชีพ  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
ป ระช าช น ใน ท อ งถิ่ น มี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี  โด ย ก ารส ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น                        

ดานการสาธารณสุขในการดูแลประชาชนในดานสุขภาพรางกายและสนับสนุนอาสาสมัคร สาธารณสุข     
ประจําหมูบานซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชน เพ่ือใหสามารถดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องตน และเสริมสรางสุขภาพ
ชุมชน การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬาสัมพันธ์  
ต้านยาเสพติด อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด สนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ด้านการสงเสริมอาชีพ      
กลุมสตรี ภายใตโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เป็นโครงการ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เขาไปดำเนินการสงเสริมสนับสนุนโดยการอบรมใหความรูเกีย่วกับการพัฒนา
อาชีพใหกลุมสตรีใหมีอาชีพและมีงานทําสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ใหกับครอบครัว      
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมทบกองทุนสวัสดิการ 
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเลี้ยงโคและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ 
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 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
      การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสรางรายได้ใหกับตนเองและครอบครัวได การยกระดับเศรษฐกิจใหพ่ึงตนเองและแขงขันได 
โดยการสงเสริมธุรกิจชุมชน และเพ่ิมชองทางในการกระจายสินคาใหมากขึ้น สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคา  
OTOP  เพ่ือสรางรายได ใหแกชุมชน สงเสริมใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเป็นที่ตองการ
ของผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑใหแลดูสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา สงเสริมใหมีการรวมกลุมธุรกิจ
เพ่ือใหมีอำนาจตอรองทางการตลาด สงเสริมและสนับสนุนฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ  
ใหมีความรูและทักษะ เพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สรางรายไดใหแก  
ประชาชนใหสามารถ พ่ึงตนเองและแขงขันกับตลาดเสรีได สร้างรายได้เสริม และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชน      
เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง          
เพ่ือรองรับผลผลิต สินค้าทางการเกษตร สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ  

                           4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุง      
แหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อบรมฟ้ืนฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่าย
สินค้าและอาหาร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ       
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้านที่ พักในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ การส่งเสริม          
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  

                      5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
   ด้านการอนุรักษ์และใช้พลังงาน มีการดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

จังหวัดชัยภูมิ การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (กังหันลม) ร่วมกับภาคเอกชน การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือการเกษตรกรรม การติดต้ัง 
ถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ล้านลิตร) พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

                      6. ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง         
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน  

    การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน โดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ที่ดําเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เปนโครงการกอสรางดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิไดดําเนินการกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนใหม เพ่ือเปนการยกระดับถนนใหมีคุณภาพ 
สรางโครงขายเชื่อมระหวางตําบล อําเภอ และจังหวัด ใหไดมาตรฐานมีความคงทนถาวรมีอายุการใชงาน
ยาวนาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน ในการใชถนนสัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนา
และซอมแซมบํารุงรักษาทําใหเกิดระบบคมนาคมขนสงที่ ไดมาตรฐานและเพียงพอต่อความตองการ            
ของประชาชนในทองถิ่ น  เพ่ื อใช ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไป มาระหว่างกัน                     
ก่อสร้างระบบน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ โครงการขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ (ไฟเตือน) ภายในหมู่บ้าน ฯลฯ 
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                      7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม    
และยั่งยืน  

   การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมดําเนินการ  
เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมประชาชนในชุมชนทองถิ่น ในการอนุรักษและฟนฟูในการจัดการ                   
สิ่งแวดลอมของชุมชน คืนความอุดมสมบูรณของป่าตนนํ้า การมีสวนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ การฟนฟูสภาพ และคุณภาพของทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้     
ใหมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาฟนฟูสภาพปาในจังหวัดชัยภูมิ อบรม      
เชิงปฏิบัติการใหชุมชน เยาวชน และทุกภาคสวนเขามาบูรณาการ มีสวนในการดูแลร่วมกัน อนุรักษพ้ืนที่ปา  
โดยการสรางกลุมและเครือขายในการดูแลรักษาปาตนน้ำ และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูพ้ืนที่ปา
ชุมชนรวมกัน รวมทั้งสวนราชการอ่ืนเข้าร่วมโครงการ เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลพ้ืนที่ปา ดูแลพ้ืนที่     
ใหเป็นที่สาธารณะประโยชนที่ใชรวมกัน ตลอดทั้งใหปามีความอุดมสมบูรณ์ดานการจัดหาแหล่งน้ำไวอุปโภค 
บริโภค โดยการขุดลอกลำห้วยหนอง คลอง บึง ในการจัดหาแหลงน้ำใหกับประชาชน ไวอุปโภคบริโภค        
ใหมีแหลงน้ำลำคลองอยางเพียงพอ สรางฝายไวเปนแหลงกักเก็บและปองกันน้ำท่วมพ้ืนทีท่ำการเกษตร 

                     8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธิภาพ  
   การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี เปนการบริหารจัดการภายในองคกร 

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลากร การปรับลดขั้นตอน       
และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล  
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 2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
    (ผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้  เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถอธิบายได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ 
กราฟ และการพรรณนา อธิบาย) 
  2.1 การนำยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไปใช้ในเชิงปริมาณ  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน 
โครงกา

ร 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงกา

ร 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
และสังคมที่มีคุณภาพ 

3,534 1,089,182,919.20 3,637 13,249,685,194.21 4,405 1,913,809,283.20 4,473 2,142,239,717.00 4,649 2,005,295,460.00 20,698 20,400,212,573.61 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 6,560 2,313,895,278.00 8,038 2,488,377,042.70 8,763 3,736,053,767.08 8,447 3,722,701,323.83 8,443 3,476,018,701.24 40,251 15,737,046,112.85 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านการเกษตร 

 
 

322 

 
 

188,685,650.00 

 
 

409 

 
 

400,886,174.00 

 
 

1,466 

 
 

717,283,921.20 

 
 

1,430 

 
 

720,332,456.00 

 
 

1,407 

 
 

685,074,907.00 

 
 

5,034 

 
 

2,712,263,108.20 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 416 145,741,200.60 441 180,355,735.00 510 236,329,140.00 510 322,288,600.00 504 317,142,600.00 2,381 

 
1,201,857,275.60 

 

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

1,224 204,118,401.00 1,245 819,362,233.52 1,510 1,331,657,778.52 1,440 1,290,857,839.00 1,378 1,378,560,647.00 6,797 5,024,556,899.04 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

11,967 207,559,048,642.00 13,431 11,450,513,151.65 21,101 21,429,518,297.52 21,092 25,360,172,087.50 18,575 23,831,811,812.00 86,166 

 
 
 
 

289,631,063,990.67 

 

7. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

2,270 811,124,440.00 2,497 2,639,289,821.00 3,110 2,064,342,911.79 2,906 1,635,727,560.00 2,868 2,211,304,022.00 13,651 9,361,788,754.79 

 

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

2,466 223,957,411,755.00 2,963 1,960,067,726.00 3,581 1,470,194,607.29 3,552 1,330,573,926.50 3,520 1,440,397,778.50 16,082 230,158,645,793.29 
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2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 

 

แผนภูมิที่ 1 : แสดงจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แผนภูมิที่ 2 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 

 

แผนภูมิที่ 3 : แสดงจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนภูมิที่ 4 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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2.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 

 

แผนภูมิที่ 5 : แสดงจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูม ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนภูมิที่ 6 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564 

 

แผนภูมิที่ 7 : แสดงจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูม ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

แผนภูมิที่ 8 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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2.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปี 2565 

 

แผนภูมิที่ 9 : แสดงจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนภูมิที่ 10 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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2.1.6  สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ  (พ.ศ.2561-2565) 

 

แผนภูมิที่ 11 : แสดงจำนวนโครงการที่ไดด้ำเนินการของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561 – 2565) 

แผนภูมิที่ 12 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 สรุปการนำยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภู มิไปใช้ในภาพรวม ระหว่างปี 
พ.ศ 2561 - 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน          
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- plan) จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 143 แห่ง (อบจ. 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 1 แห่ง, 
เทศบาลตำบล 34 แห่ง และ อบต.107 แห่ง) และได้นำมาสรุปผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมได้  ดังนี้ 
   จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ 2561 - 2565             
มีโครงการที่ได้ดำเนินการจำนวน 191,060 โครงการ และใช้งบประมาณจำนวน 574,227,434,508.05 บาท    
โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน  20,698 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
10.83 จากโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณ 20,400,212,573.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.55 จากงบประมาณ
ทั้งหมด 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
จำนวน  40,251 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.07 จากโครงการทั้งหมด  และใช้งบประมาณ  15,737,046,112.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 จากงบประมาณทัง้หมด 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร จำนวน 5,034 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 2.63 จากโครงการทั้งหมด  และใช้งบประมาณ  2,712,263,108.20 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.47 
จากงบประมาณท้ังหมด 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว จำนวน 2,381 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 
จากโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณ 1,201,857,275.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 จ่ายงบประมาณทั้งหมด 
   5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน  6,797 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 3.56 จากโครงการทั้งหมด  และใช้งบประมาณ  5,024,556,899.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 
จากงบประมาณทั้งหมด 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน จำนวน  86,166 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 45.10 จากโครงการทั้งหมด  
และใช้งบประมาณ  289,631,063,990.67 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50.43 จากงบประมาณทั้งหมด 
  7. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนจำนวน 
13,651 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 จากโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณ 9,361,788,754.79 บาท                 
คิดเป็นร้อยละ 1.63 จากงบประมาณทั้งหมด 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  จำนวน 16,082 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 8.42 จากโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณ 230,158,645,793.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 
จากงบประมาณทั้งหมด 
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  2.2 การนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไปใช้ในเชิงคุณภาพ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีการนำกรอบการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด    
พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง        
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ จำนวน 86,166 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 45.10 จากโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณมากที่สุด 289,631,063,990.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.43 จากงบประมาณทั้งหมด เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก        
และประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังห วัด       
ในอนาคต 
  3.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
        การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นำยุทธศาสตร์การพัฒนา          
มาเป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน        
แต่การดำเนินงานการพัฒนาในบางด้านยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และส่งผลให้การพัฒนายังไม่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ    
   3.2 ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 

        ผลจากการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ไปใชมีแนวโนมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ         
การเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน ไปใช้มากกวายุทธศาสตร์        
การพัฒนาด้านอืน่ ๆ ควรใหความสำคัญและดำเนินการใหครอบคลุมทุก ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

   แนวโน้มการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาด้านรายได้ การยกระดับการพัฒนา
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร     
ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยง
สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน 
การคลัง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากของการเกิดขึ้นของโรคระบาด   
และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในจังหวัด จึงควรนำยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมาย      
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพัฒนาให้ครบทุกยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา และตอบสนอง            
ต่อความต้องการประชาชน เพ่ือให้การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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