
 

 

  
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตราก าลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจนมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการก าหนด
ภารกิจและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการมีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/
ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้เพราะหากไม่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้น
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
  



 

 

 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 1.2บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ  

พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย 

ประชาคมระหว่างประเทศ 
 1.5การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
         2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
         4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 

การตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 

 5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   

 
5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
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 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนแลประเทศ 

 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
2.1 เพือ่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการ 

เพ่ิมรายได้ต่อหัว     
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                   3.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.4. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  

3.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการ แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

3.5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตของสินค้าและบริการ  

3.5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน 
การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  



 

 
12 

3.5.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ  
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.5.4เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่
ใช้ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

3.5.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจ
ฐาน 

บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน             
3.5.6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ สนับสนุน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
3.5.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
3.5.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ

ทาง 
การเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  

4.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  

  4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  4.4พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 5. ด้านความม่ันคง 
  5.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  5.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  5.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  5.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
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 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  
 7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 
ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
  1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
  8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  8.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
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  9.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  9.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
  10.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  10.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  10.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
 
1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโล
จิสติกส์” 
  เป้าประสงค์รวม 
  1.เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
  2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมและไหมเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
  3.เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
และประเทศอาเซียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
2.ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน 
3.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

ต าแหน่งการพัฒนา 
1.เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 
3.เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าชายแดน 
4.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ( พ.ศ. 2561 –2564 ) 

ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์หลัก  ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย  และกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา

ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2564  ดังนี้ 

 1. ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 
1.1 เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง 
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพม่ันคงและปลอดภัย 

2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
    “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
 3. พันธกิจ 

3.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 
3.2  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3.3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.4  พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เป้าประสงค์รวม   
   4.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
  4.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
  4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา 
  4.4 ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 
 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 
  5.1  อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึน 
  5.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
   5.3  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
    5.4  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
    5.5  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
     5.6  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.7  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง  
  5.8  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
  5.9  ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น 
  5.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
  5.11 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
5.12  อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัดลดลง 
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5.13  สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน   
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

6.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

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

 3. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
  4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ 
 แนวทางการด้าเนินงาน 
  1.การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                   1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
                   1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
                  1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
        2.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

   2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาระบบการ
จัดการด้านการตลาด 

  2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหม 

ที่มีคุณภาพ 
  2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริม

การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
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   2.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

        2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

   2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้
ชุมชน  สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและ
อาหาร 
               2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปทีม่ีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

         2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
         2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
  2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิต

ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
  3.  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
       3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
           3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
            3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  และ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า 
        4.  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

          4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

        4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน และ
ประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

       4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  ทั้งเขต
เกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  
       5. พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

         5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
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           5.2  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ   
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

         5.3 ส่งเสริมการสร้างคุณคา่สนิค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมปิัญญาท้องถิน่ 

         5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ 
           5.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply 
Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

         5.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

         5.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
        6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเปน็ระบบ 

       6.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน  
รวมทั้งฝึกอาชีพอสิระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

         6.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมี
ความเสมอภาคในการจ้างงาน 

         6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน  การ
คุ้มครองแรงงานใหไ้ด้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 

         6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
ระบบค่าจ้าง 

         6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน   แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการแรงงานและมี
หลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
     6.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
   6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
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         7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
    7.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 

                   7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่
โปแตช  
  8.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

        8.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  

         8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
แข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

         8.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจาย
และแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

         8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   องค์
ความรู้  เอกลักษณ ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  

  9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
         9.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้

ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้   ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน
(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้

         9.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

         9.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

6.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 
    1.  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
   2.  สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
   1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  
     2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
      3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  4.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
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   กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
 2.  พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

  3.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการด้าเนินงาน 

  1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
         3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 

       5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับ

จังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามา

มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
  10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

12.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   6.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
  เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา  
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

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

 กลยุทธ์ 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
          2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด้าเนินงาน 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

        2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

        3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
 4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง

พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท า

แผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
  6.  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ า
เสียชุมชน 
          9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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   10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  11.  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย
การอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

        12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
ใช้พลังงานทดแทน   การผลิตพืชพลังงานทดแทน    การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

      13. การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดย
จัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ 

       14.  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
    15.  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 16.  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม 
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 17.  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

 18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      19. สนับสนุนครัวเรือน  ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

 20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
 22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
 23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
 
 24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถในการ

ใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง

ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  
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6.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์  
   ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
     2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
     3. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
     4. สัดส่วนคนจนลดลง 
     5. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
     6. จ านวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเฉลี่ยต่อหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
     7. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม 
 แนวทางการด้าเนินงาน 

        1.  เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
                2.  สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  เฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

        3.  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

        4.  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

        5.  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง   การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
     6.  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภา
วัฒนธรรมต าบล 
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  7. ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ  

 8.  ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
    9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัด
กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
    10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
    11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

13.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย  

        15. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   

        16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

        17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
  18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
          20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

        21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
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        22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 23.  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
         24.  พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
    25.  พัฒนาระบบเฝูาระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

        26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ  รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
      27.  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเชื่อมโยงการด าเนินการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม      
ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

 30. สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

        31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

        32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

       33. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

        34. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปญัหาความขัดแย้งและระงับ 
ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

        35. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 
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 36. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัและ
อ าเภอ 

 37. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
 38. สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
        39. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการปูองกันมิให้กลุ่ม

เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชา
สังคม  

 40. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

 41. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 

 42. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
  พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
  4.พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
  5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
  7.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงประเทศ 
  1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริม
ขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

  2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
  2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พ้ืนที ่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
  3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน
ส าปะหลัง 
  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค
เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 
  3.3 สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้รูปธรรม 
  4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
  4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและยังคงความเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อ
พระยาแล 
  4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
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  4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
  5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
  5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง 
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  1.1ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์
ในภูมิภาค 

1.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อ 
กับส่วนกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี 
ส่วนร่วมและย่ังยืน 
  7.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
1.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนกอก 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
          พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประสานภาคประชารัฐ  ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง 
มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
   2.2   ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้จ านวน  22  แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์   :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์   : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
2.3 เปูาประสงค์ 

     1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     2. ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     3. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
     5  สิ่งแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล   

 2.4 ตัวชี้วัด  
      1. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. เด็ก เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
     3. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
 2.5 ค่าเปูาหมาย 
     1. ร้อยละของครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
     3. จ านวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     4. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ 
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 2.6 กลยุทธ์ 
  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงค์เคราะห์ 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  ท่อและร่องระบายน้ า 
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
3. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
4. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า  คูคลองและระบบชลประทาน 
5. ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปร

รูปสินค้าทางการเกษตร 
2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาการบริหารงานบุคล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน   

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
  1.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
   2.7.1  มีการเกษตรที่เป็นฐานหลัก เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  อ้อย  ที่ใช้ผลิตน้ าตาลทราย 
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   2.7.2  มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
   2.7.3  มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน 
   2.7.4  มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ผ้าไหม  ผ้า ฝูาย  หมอนขิด  เสื่อกก   
 ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบล
โนนกอก ดังนี้ 

 
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ได้แก่อ้อย ข้าว  พริก และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง 

เพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายในต้าบล น้าส่งสู่จังหวัดและทั่วประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


