
 

 

ค ำน ำ 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดยุทศาสตร์และแนวทาง
พัฒนาขององศ์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

               การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององศ์การการบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่ต้องก าหนดถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

               องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน แนวทางพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น  การด าเนินการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การ
วางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่งหมาย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนชุมชน”  เป็น
แผนระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  
แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนั้น  การก าหนด
ห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า 

  ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่าง
ยิ่ง  เพราะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ประกอบด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้น าเสนอผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าแล้ว 
โดยน าเสนอ ดังนี้ 
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการและกรอบ
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และการก าหนด
สภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียง 
 2. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.เพื่อเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ 
 4. เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 6. เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 16  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน



 

ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์  เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป 

ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า
เป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพิจารณาว่าจะท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตน  
ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูล  ปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข  และอาจก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  โดยให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหารวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
  1.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 
  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 



 

  3.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  5.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
  
 ขั้นตอนที่  3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของ
ท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
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กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแขง็ 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเดน็ 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 



 

กำรวิเครำะห์โอกำส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  น าขั้นตอนที่  2  และข้ันตอนที่  3  มาก าหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

ภำรกิจ  (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือ
ภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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 ขั้นตอนที่  5  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
  การน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรด าเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักท่ีก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  6  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องท าแล้ว  
เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
         ขั้นตอนที่  7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1  - 6  มาจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาและ
ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 



 

 1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีได้ 
 3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
 4. สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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บทที ่ 2 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

           บุ่งคล้า หมู่บ้านของชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นคุ้มได้แก่  คุ้มบ้านนอก -หนองสามพัน คุ้ม
บ้านโนนสะแบง  คุ้มตะวันออก  คุ้มบ้านน้อยหนองไผ่   คุ้มบ้านใต้  คุ้มบ้านโนนฝาย และคุ้มบ้านโนนหัวนา-เกาะแก้ว   
คุ้มต่างๆ   มีครัวเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น   ซึ่งส่วนมากจะเป็นเครือญาติกันที่ชาวบ้านพูดกันว่า “มีผีเชื้อเดียวกัน”  
ประชากรมีแหล่งน้ าส าหรับใช้ดื่มและใช้สอยต่าง ๆ   โดยอาศัยน้ าในล าห้วยบุ่งคล้า  ห้วยเกาะแก้ว  หนองสามพัน  
กุดแหลมและล าชีลอง  ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่สูงเป็นสันโนนน้ าท่วมไม่ถึง  ซึ่งเหมาะส าหรับเป็นที่ปลูกบ้านเรือนห่าง
ออกไปทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออกและทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นที่ราบเหมาะส าหรับท านา  ท าไร่และท าสวน บางแห่งก็
เป็นห้วยหนองคลองบึงชาวบ้านได้อาศัยส าหรับท ามาหาเลี้ยงชีพจากพ้ืนที่ดินดังกล่าวมาแต่บรรพบุรุษ หนองสาม
พันล าห้วยบุ่งคล้า  ก็มีชาวบ้านมาอาศัยท าสวน ท าไร่  ปลูกพืชล้มลุกบ้าง  ปลูกไม้ยืนต้นบ้าง  ที่ฝั่งหรือริมหนองและ
ล าห้วยบางแห่งที่สูงๆ ชาวบ้านก็อาศัยปลูกบ้านเรือน  เช่น  คุ้มบ้านใต้  คุ้มบ้านโนนฝาย  เป็นต้น 



 

  ตามประวัติค าบอกเล่าเดิมแรกนั้นที่ดินแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชนชาติลาวโบราณมาก่อน    
เข้าใจว่าคงจะมีกลุ่มชนมาตั้งบ้านเรือนพร้อมกับกลุ่มชนที่ตั้งบ้าน  “กุดโง้ง”  หรือพร้อมกับตั้งเมืองหามหอก เพราะมี
หลักฐานหลายอย่างให้เห็น เช่น บ้านกุดโง้งก็มีใบเสมาหินขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก  ส่วนเมืองหามหอก ที่บ้านไร่  
อ าเภอบ้านเขว้า ก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ให้เห็น  เช่น  คูเมืองเป็นแนวดินสูงยาวหลายสิบเส้น และ มีคลองล้อมรอบอีก
ด้วย  ส่วนที่เป็นบุ่งคล้าก็มีหลักฐานว่า  น่าจะเคยเป็นบ้านเมืองคนโบราณมาก่อน  แต่กลุ่มชนเหล่านั้นได้อพยพย้าย
บ้านย้ายเมืองไปอยู่ที่อ่ืนเพราะภัยสงคราม หลักฐานต่างๆ ที่ว่า  คือ  เศษอิฐ  เศษกระเบื้อง และเศษโลหะเป็นจ านวน
มากท่ีพบเห็นอยู่  คือ  ที่บริเวณบ้านพ่อทายกอ่วงและแถวบริเวณที่สร้างเมรุ กับที่พบเห็นที่บริเวณสวนเอกชนคุ้มบ้าน
โนนฝาย  จึงท าให้เข้าใจว่าที่ที่ตั้งบ้านบุ่งคล้าปัจจุบันนี้เคยเป็นที่สร้างบ้านสร้างเมืองของคนโบราณมาก่อนแล้ว ต่อมา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีการสงครามใหญ่และสงครามย่อมก็มีอยู่เสมอเพราะชาติไทยก าลังรวบรวม
ก าลังคนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญหลักในการสร้างบ้าน  สร้างเมือง  การกวาดต้อนผู้คนที่เป็นเชลยไปเป็นของตนก็เป็นธรรมดา
ของผู้ชนะสงคราม  โดยเฉพาะผู้คนในภาคอีสานที่เป็นคนพูดลาว  ที่ได้ตั้งเมืองอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคอีสาน  เช่น  
เมืองหนองบัวล าภู  เมืองภูเวียง เมืองพระไกรสีหนาท (เมืองภูเขียว)  เมืองชนบท  เมืองชัยภูมิ  ลงไปถึงเมือง
นครราชสีมาบางส่วน  เช่น  อ าเภอโนนลาว  อ าเภอสีคิ้ว  ไปถึงเมืองสระบุรีบางส่วน  บรรพบุรุษของคนในอ าเภอและ
จังหวัดดังกล่าวล้วนแต่เป็นคนลาวอพยพหรือถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์ทั้งนั้น 
กลุ่มชนผู้เป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านบุ่งคล้าที่ได้อพยพย้ายบ้านย้ายเมืองมาตั้งบ้านบุ่งคล้าแห่งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 มาตั้งบ้านบุ่งคล้าก่อน ส่วนกลุ่มชนที่ 2 มาเข้าร่วมทีหลัง กลุ่มชนทั้ง 2 กลุ่มได้อพยพมาพร้อมกับนายแล 
 เมื่อสมัยรัชกาลที่ 2 คือ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งราชวงศ์จักรี  กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช
ธานี  ประเทศลาวมีเมืองเวียงจันทน์ คือ กรุงศรีสัตนาคนหุตเป็นเมืองหลวงประมาณ  พ.ศ. 2435  มีคนลาวคนหนึ่งชื่อ
ว่านายแลเป็นเชื้อพระวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์  เป็นคนเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีและมีความสามารถสูงได้พิจารณาเห็นว่า
ภูมิประเทศภาคอีสานแห่งกรุงสยามในสมัยนั้นเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะสร้างบ้านสร้างเมือง 
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และอยู่ในขอบเขตขันธสีมาของพระเจ้ากรุงสยาม จึงกราบลาพระเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าครองประเทศลาว พร้อมด้วย
ครอบครัวคนลาวที่สมัครใจที่จะไปอยู่ที่อ่ืนด้วย  ได้อพยพครอบครัวข้ามแม่น้ าโขงผ่านมาทางเมืองหนองบัวล าภู มีอีก
ชื่อหนึ่งว่า  เมืองกาบแก้วบัวบาน  และได้ชักชวนครอบครัวคนลาวที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ก่อนแล้ว  พาอพยพมาเป็นแรม
เดือนแรมปี  ผ่านเมืองภูเวียง  เมืองพระไกรสีหนาท  (ภูเขียว)  เดินทางผ่านลงไปทางทิศใต้ขึ้นเขาลงเหว  โดยยกเป็น
ขบวนคาราวานเป็นจ านวนไม่น้อยครอบครัว ในระหว่างที่เดินมาถึงที่ราบลุ่มแม่น้ าชี ครอบครัวลาวบางส่วนก็ได้แยกไป
ตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านขึ้น เมื่อประมาณปี 2435  ส่วนนายแลพร้อมครอบครัวคนลาวอีกส่วนหนึ่งได้
อพยพเดินทางไปทางทิศใต้จนถึงเมืองนครราชสีมา  ได้ตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นหมู่บ้านหลายแห่งในหลายอ าเภอของเมือง
นครราชสีมา  เช่น  บ้านนารายณ์  บ้านชิน  ในเขตอ าเภอโนนลาว(ปัจจุบันคืออ าเภอโนนไทย) 
  ชุมชนที่ 1  ที่อพยพย้ายครอบครัวมาพร้อมกับนายแล  เมื่อปี  พ.ศ. 2435  ครั้งนั้น  กลุ่มชนกลุ่มนี้
ได้ย้ายครอบครัวมาจากบ้านเดิมชื่อว่า  “บ้ำนบุ่งคล้ำ – นำโพธิ์”  ซึ่งอยู่ในเขตเมืองหนองบัวลุ่มภูหรือเมืองกาบบัว
บาน  (อ าเภอหนองบัวล าภู  จังหวัดอุดรธานี)ในปัจจุบันนี้  ชนกลุ่มนี้ได้พบเห็นชัยภูมิอันอุดมสมบูรณ์ดีซึ่งเป็นที่ตั้งบ้าน



 

บุ่งคล้าเดี๋ยวนี้ มีล าห้วยไหลผ่าน มีหนองสามพันอยู่ใกล้ๆ เหมาะสมที่จะตั้งบ้านอยู่จะได้ประกอบการท ามาหากินเป็น
หลักเป็นฐานได้เป็นอย่างดี  จึงได้พร้อมกันทุกครอบครัวที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มลาวกลุ่ มนี้ได้พร้อมกับ
ลูกบ้านได้ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนว่า“บ้ำนบุ่งคล้ำ”โดยได้เอานามบ้านเก่าบ้านหลังของพวกตน คือบ้านบุ่งคล้า – นาโพธิ์  
เมืองหนองบัวล าภู มาตั้งชื่อบ้านใหม่เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจไว้ว่า พวกตนนั้นได้ย้ายบ้านมาจากบ้านบุ่งคล้า – นาโพธิ์  
และได้เรียกชื่อห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านนั้นว่า “ห้วยบุ่งคล้ำ” 

 ในปี พ.ศ. 2536   ต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร  เดิมข้ึนอยู่กับต าบลหนองนาแซงได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
วันที่  16  สิงหาคม  2536   มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  1.  หมู่ที่ 1 บ้านขวาน้อย 
  2.  หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม 
  3.  หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้า 
  4. หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง 
  5.  หมู่ที่ 5 บ้านสัมพันธ์ 
  6.  หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา 
  7.  หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง  
  8.  หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวนา 
  9.  หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ 
  10. หมู่ที่ 10 บ้านขวาน้อย 
  11. หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า 
  12. หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า 
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  ต าบลบุ่งคล้า  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   ซึ่งมีรายลเอียดของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า มีดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ  ดังนี้ 

 2.1.1  ที่ตั้ง  อำณำเขต  เขตกำรปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร  เดิมขึ้นอยู่กับต าบลหนองนาแซงได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่  16  สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   เนื้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 
ตารางกิโลเมตร หรือ 30,979.40 ไร่ ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลุ่ม เหมาะส าหรับ การเกษตรแหล่งน้ าที่ส าคัญไหลผ่านต าบล  ได้แก่ ล าห้วยหลัวและล าห้วยชีลอง 



 

 อำณำเขตติดต่อ  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหนองไผ่ และต าบลหนองนาแซง 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกุดตุ้ม และต าบลโพนทอง 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองนาแซง  

เขตการปกครองในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า   จ านวน  12  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่
ที่ 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 

ชาย หญิง 
1 บ้านขวาน้อย 471 522 993 441 นายรณชยั คุ้มบุ่งคล้า นายประหยัด จันทร์ปรีดา 
      

 
นางนารีรัตน ์ จันทร์บัว 

2 บ้านหนองฉิม 430 451 881 259 นายสมบัต ิ หาดชัยภูม ิ นายมงคล บุตรศรี 
        นางเหรียญทอง ยังดี 
3 บ้านบุ่งคลา้ 364 431 795 237 นายบุบผา ยิ้มเสงี่ยม นายประยูร กล้าจริง 
        นางปานศรี สิมาชัย 

4 บ้านกุดโง้ง 215 231 446 145 นายพชิิต หาญมะโน นายบุญกอง หาญเสนา 
        นายสากล อ้อนอุบล 
5 บ้านสัมพันธ ์ 440 471 911 274 นายพบิูลย ์ โชคก าเนิด นายอนุกูล งอกลาภ 
        นายสนุันท ์ ศรีพล 
6 บ้านหัวนา 374 435 809 300 นายวีระ มาทน นายสนุทร บุญเทียม 
        นายบุญช่วย เชิดชัยภูม ิ
7 บ้านโนนแดง 171 176 347 97 นายสพุรม สิมาชัย นาสงัคม ทองชัยภูม ิ
      ก านันต าบลบุ่งคล้า นายวสันต ์ คลาดโรค 
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               ข้อมูลประชำกร  ณ  วันที่  13 มีนำคม  2558 

  2.1.2  ข้อมูลประชำกร 

 ประชำกรทั้งสิ้น  7,693   คน  

  ๏  ชาย     3,667    คน    

  ๏  หญิง   4,026     คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   155   คน/ ตารางกิโลเมตร 
2.1.3  กำรศึกษำ    รวม  6  แห่ง   

 -  โรงเรียนประถมศึกษา  6   แห่ง   ดังนี้ 
  1.   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคลา้วิทยา 
  2.   โรงเรียนบ้านขวาน้อย 
  3.   โรงเรียนบ้านหัวนา 
  4.   โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 
  5.   โรงเรียนบ้านหนองฉิม 
  6.   โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 
 - โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส คือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  1  แห่ง 
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หมู่
ที่ 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ประชากร รวม 
จ านวน 
ครัวเรือ

น 
ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 

ชาย หญิง 
8 บ้านโนนหัวนา 333 340 673 229 นายวนัทอง หาญบุ่งคลา้ นางส าราญ 

นางวไิลพร 
โคบาล 
วชิรจิตตานนท ์

9 บ้านสัมพันธ ์ 215 226 441 152 นางปริศนา จ าเริญจิตร นายสมพงษ ์ พงษ์ขวาน้อย 

        นายสุรศักดิ ์ หาญชนะ 

10 บ้านขวาน้อย 223 289 512 147 นายสมัคร ผาด ี นางลัดดา โชคเฉลิม 
        นางกฤษณา เทพสวัสดิ ์

11 บ้านบุ่งคลา้ 236 256 492 146 นายท่อนจันทร์   ระดาบุตร นายสมศักดิ ์ เจริญวัย 
        นายพิษณ ุ แอ้นชัยภูมิ 

12 บ้านบุ่งคลา้ 195 198 393 99 นายเสร ี โคกตระคุ นายชาญ กล้าจริง 
        นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์

รวม 3,667 4,026 7,693 2,526  



 

 
2.1.4   กำรสำธำรณสุข 

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     1    แห่ง 
 

        2.1.5  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ป้อมต ารวจสายตรวจประจ าต าบล    1    แห่ง 

          2.1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
- ทรัพยำกรดิน  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน การระบายน้ าไม่ดีมักมีน้ าท่วมขังเป็นบางแห่งบน

ผิวดินในฤดูฝน  และเป็นดินเค็มท าให้มีปัญหาได้ผลผลิตต่ า  การปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน และขาดการ
บ ารุงที่ดินถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-  ทรัพยำกรน้ ำ     ต าบลบุ่งคล้ามีทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญ  คือ 
-  ล าห้วยหลวัไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
-  ล าห้วยชลีองไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,7,8,10 
-  ล าห้วยประทาวไหลผ่าน  หมู่ที่ 4 
-  หนองตาด าเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

           2.1.7  กลุ่มอำชีพ 
  1.  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 3 
  2.  กลุ่มเพาะเห็นโคนญี่ปุ่น   หมู่ที่ 3 
  3.  กลุ่มแม่บ้านคุ้มหนองไผ่   หมู่ที่ 3 
  4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนแดง   หมู่ที่ 7 
  5. กลุ่มรักษ์กสิกรรมบ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 10 
  6. กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่ 6 
  7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์และขนมบ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 3 
  8. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าและที่นอนปิคนิก   หมู่ที่ 7 
  9. กลุ่มเบเกอรี่ บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1 
  10. กลุ่มเลี้ยงปลานิลและปลาสวาย   หมู่ที่ 9 
    2.1.8  สภำพเศรษฐกิจ  

  1. อำชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลบุ่งคล้า 
 1.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 2.  ประกอบอาชีพรับจ้าง 
 3.  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  เช่น ค้าขาย  รับราชการ 
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2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต. บุ่งคล้ำ 

-  โรงงานอุตสาหกรรม   2      แห่ง 
-  โรงส ี     6    แห่ง 
-  โรงขนมจีน    1      แห่ง 
-  ธุรกิจประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  2       แห่ง 
-  ร้านค้า              97    แห่ง 

  2.1.9  สภำพทำงสังคม 
1.  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ   -  วัด    7      แห่ง  
2.  กำรสำธำรณสุข  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     1    แห่ง 
3.  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -  ป้อมต ารวจสายตรวจต าบล    1    แห่ง 

   4.  มวลชนจัดตั้ง   -  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน         148       คน 
      -  หนว่ยกู้ภัยประจ าต าบล (OTOS) จ านวน            6       คน 
     -  อาสมัครต ารวจบ้าน   จ านวน          30        คน 

  5. กำรคมนำคม  ต าบลบุ่งคล้ามีเส้นทางหลักเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  สามารถติดต่อกัน 
    ตั้งแต่   หมู่ที่ 1 ถึง  หมู่ที่ 12  จ านวน   2  สาย   

  6.  กำรโทรคมนำคม    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   14   แห่ง 
  7.  กำรไฟฟ้ำ  ต าบลบุ่งคล้ามีไฟฟ้าเข้าถึง  หมู่ที่ 1 –  หมู่ที่ 12  แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน   

    8.  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
-  ล าน้ า, ล าหว้ย   จ านวน     15    สาย 
-  บึง, หนอง      จ านวน      2    แห่ง 
-  ฝาย , ท านบ   จ านวน     23    แห่ง 
-  สระน้ า   จ านวน     14    แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน      3    แห่ง 

  

 2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพท้องถิ่น 
ก.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยองค์กร ดังนี้ 

 -   ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ประชาชนเลือกตั้ง  จ านวน  24  คน  อยู่ในต าแหน่งคราวระ  4  ปี 

 -   ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวน  1  คน รองนายก อบต.   จ านวน  2  คน  และเลขานุการ นายก อบต. จ านวน  1  คน 
 คณะผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  แบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้ 
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1.  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ     ประกอบด้วย 
     -  งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผน , งานกฎหมายและคดี , งานป้องกันและ  
        บรรเทาสาธารณภัย,  

 -  งานบริหารการศึกษา , งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , 
     -  งานวิชาการเกษตร,งานเทคโนโลยีทางการเกษตร ,งานส่งเสริมการเกษตร, 
        งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
     - งานสุขาภิบาลทั่วไป ,  งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบ ,  งานรักษาความสะอาด 
     -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   ,  งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพ 
 

2.  ส่วนกำรคลัง    ประกอบด้วย 
       งานการเงิน , งานบัญชี  , งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ , งานทะเบียนทรัพย์สิน 
       และพัสดุ 
 

3.  ส่วนโยธำ    ประกอบด้วย 
     งานก่อสร้าง  , งานออกแบบและควบคุมอาคาร ,งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 ตำรำงแสดงอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 

 

(1) จ ำนวนบุคลำกร    
บุคลำกรจ ำนวน   29  คน 
▪ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     จ ำนวน  20   คน 

1. ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 
3. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. ต าแหน่งบุคลากร 
6. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
7. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
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กอง/ฝ่ำย 

จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล  ระดับ จ ำนวน
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

จ ำนวน
พนักงำนจ้ำง รวม 

หมำย
เหต ุ1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

1. ส านักปลัด - - 2 - 2 5 - 1 10 - 10 10  
2. กองคลัง - - - 1 - 2 1 - 4 - 1 1  
3. กองโยธา - - - - - 1 1 - 2 - 1 1  
4. หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - 1 - - -  

รวม - - 2 1 3 8 2 1 17 - 12 12  



 

8. ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
10. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
11. ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
12. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
13.  ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(จ านวน  6  คน) 
14. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ( จ านวน 2  คน) 

๏  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน    จ ำนวน  1  คน      
    1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

                       ๏  กองคลัง     จ ำนวน     5     คน 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
2. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
3. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

             5.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้หน้าที่พัสดุ 

        ๏ ส่วนโยธำ    จ ำนวน 3     คน 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
2. ต าแหน่งนายช่างโยธา 
3. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 (2)    ระดับกำรศึกษำ 
▪ ปริญญาโท     9  คน 

▪ ปริญญาตรี    12 คน 
▪ ปวส.      1 คน 

▪ ปวช.      - คน 
▪ มัธยมศึกษาตอนปลาย    2 คน 
▪ มัธยมศึกษาตอนต้น    2       คน 
▪ ประถมศึกษา     3       คน  

(3)  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ประจ ำปีงบประมำณ   2557   จ ำนวน   26,148,490.26   บำท      

▪ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   2,405,296.20   บาท 
▪ รายได้ที่รัฐจัดสรรให้      16,001,502.06  บาท 
▪ เงินอุดหนุนทั่วไป     7,741,692.00 บาท 
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      ข.  ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 



 

(1) โรงงำนอุตสำหกรรม 
-  โรงงานอุตสาหกรรม 2    โรง 

     (2)  ที่สำธำรณะ ประมาณ    1,274    ไร่ 
(3)  แหล่งท่องเที่ยว ใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้งซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี  ตั้งอยู่ที่บ้าน

กุดโง้ง หมู่ที่  4 ต าบลบุ่งคล้า  มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมใบเสมาที่พบในบริเวณรอบ ๆ  
หมู่บ้าน โดยน ามาเก็บไว้ในอาคารที่ปลูกสร้างทางด้านซ้ายของ ร.ร.บ้านกุดโง้ง  ใบเสมาทั้งหมดท าด้วยหินทราย มี
ลักษณะเป็นแผ่นขนาดค่อนข้างใหญ่ ปลายมนแหลม   ด้านหน้าจ าหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย  
ใบเสมาที่สลักลวดลายทั้งชนิดแผ่นเรียบและรูปสลักเก็บรักษาไว้ในอาคาร  ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมามักเป็น
เรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่างๆ  เช่น  พรหมนารทชาดก  หรือเป็นภาพรูปเคารพ  เช่น  ภาพ
พระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว  ภาพพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  หรือรูปสถูปซึ่งสภาพก่อนปัก
ดินอยู่นอกอาคาร เห็นเพียงยอดสถูป  ส่วนองค์ระฆังรูปหม้อน้ าคงจะ ฝังอยู่ใต้ดิน  นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงาม
แห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ นอกจากนี้ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านซ้ายขวาของถนนยังคงมีใบเสมาหินทรายขนาดต่างๆ 
กันปกัหลงเหลืออยู่เป็นระยะ ๆ  

ค.  ศักยภำพชุมชน   
 -  ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดยใช้แรงงานในครัวเรือน 
-   มีการตั้งกลุ่มสตรี  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มผู้สูงอายุ 
-   กลุ่มเยาวชน 
-  กลุ่มเกษตรท านาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  

 2.3  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  (Positioning) ของ อปท. 
 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
        จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม  และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  คือ เป็นต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 
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บทที่  3 



 

แผนยุทธศำสตร์ 
 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.1.1 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล     แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์ประเทศไทย (Country  Strategy)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ 
                  * กำรพัฒนำตำมนโยบำยรัฐบำลและแผ่นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(รัฐบำลพลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ ) 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก   ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงการณ์นโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
        สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการาทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย  มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกผันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนคนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน  สามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง  อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์  พูนสุขให้ประชาชนในที่สุด 

2. กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

 2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ  5 ด้าน  ได้แก่  การบริหารจัดการชายแดน  การสร้างความมั่นคงทางทะเล   การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย
ใช้กลไกลทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
บริหารการจัดการพื้นที่ชานแดนทั้งทางบกและทางทะเล  รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดย
ใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท า อันเป็นโจร
สลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ 
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ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืนๆ  ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เป็นเบ็ดเสร็จ เช่น 
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยน ายุทธศาสตร์  เข้าใจ  เข้าถึง  และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได ้

 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม ในการรัก
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศตลอดการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองใน
การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระบบอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศได้พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพปกติมาสนับสนุนพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก 

 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย การต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม โดย
จะน ากลไกลทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

3. กำรลดควำมเลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

                   ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ    
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ  และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้ง
สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพด้านแรงงาน  โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ปละพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตาฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล และ
การด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวด ในการระวังตรวจสอบ 
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 3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการมีงานและกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจักเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาลที่เป็น
ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้างความ

เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 
อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษา ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาพืช
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
 4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะจัดเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและระดับพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและระบบพัฒนาการระบบการกู้ยืมเงิน เพ่ือเพ่ิม
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง 
 4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
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 4.4  พัฒนาคนทุกช่วงไวโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่
เรียน การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกีย่วข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษไทยและภาษาถิ่น ภูมิปํญญาท้องถิ่น  รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างภาคความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยน าไปสู่การ
สร้างความสมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข็มแข็งให้แกด้านบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่ างมีคุณภาพ โดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกลการ
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนกลางกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขเพ่ือให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรเพ่ือ 
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จัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่
รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าโดยมีเครือข่าย
หน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัย และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่ความบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นและ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ กาถูกปล่อยอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะ
ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
 ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงอย่างมา 
แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงหลายเรื่อง เพ่ือที่จะสร้าง
พ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องและอย่างมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยตลอดจนปัญหาการใช้น้ าในภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรค 
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายใน
สิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมานกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้
มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือ
ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญ ในการบูรณา 
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การงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือ
สร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกลในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มี
การใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เ ช่น โครงการ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 
 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการใช้กลไกลตลาดในการ
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทราต่ ากว่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
 6.5 ลดอุปสรรในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและ
เอกสารอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่ง
ครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากข้ึน 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่น
ร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น 
น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้ง
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว 
 6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ าในบาง
พ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิด
น้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่
กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนเพ่ือเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาด
เล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถท าได้ในประมาณ 1 ปี 
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 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาวะภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังที่จะไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าชธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งใน
ทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิล
เป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะ
แวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบ
ต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิก
การยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนสูงมากว่า 700,000 ล้านบาทและ
เป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวล
หนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระ
ของงบประมาณในอนาคต 
 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาใน
การเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทาง
อากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 2 ท่าอากาศยานดอกเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานใน
ภูมิภาคเสริมท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการ
คมนาคมทางการน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เ พ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ อันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในละน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงานระดับ
นโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษา
และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ 
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สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่ง
เพ่ิมข้ึน 
 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความทรง
จ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ที่เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชนชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 
 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต เพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนี่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความสมดุลมากข้ึน 
 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น 
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหาร
ไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนกรผลิตสู่ระบบ
อัตโนมัติละก่ึงอัตโนมัติ 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน
และการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและโอกาสในการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะ
ท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล 
และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาค 
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สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ 
และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจิงจัง 
7. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
  การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมทั้ง
ในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกศ์ ด้านกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การ
พัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 
 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
ของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันใน
อาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลบังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินสินค้าด้านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค รวมถึงการ
ปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีและอ านวยความสะดวก อ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นกลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็น
เวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่ง
ช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและใน
ตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพแรงงานมี
ทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดย
ค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีใน
อาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 
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ศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้
ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภาคและภูมิภาคอาเซียนโดยเร่ง
ขับเคลื่อนการ าเนินงานตามแนวงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรบความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชากรและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่างๆ 
ภายในประเทศด้วย 
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากกการพัฒนาด้านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุง
โครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
  รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัยดังนี้ 
 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทักเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคี ยงกัน 
และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการ
ท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรง
ความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
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 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า 
การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสมไม่
เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
ในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 
ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่กรใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 

9.กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย
จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ดังนี้ 
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูฟ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิกรถือครอง
ที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศใช้เพ่ือการบริการจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ สร้าง
บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ
และป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันใน
การตัดไม้จากธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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 9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริ
ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้แระชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อน ผันให้ตามความ
จ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้ง
จะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้น
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่
เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทาง
และนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน า
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย 
 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกส่งเสริมให้
เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ ใน
พ้ืนที่วิกฤตซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ
สนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้
ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะ
ของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
ลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้
ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดใน
ระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุก
มิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามรถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหา
กินและด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ 
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ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไข ให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็น
กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบ
ตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมละเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามา
ประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรืออยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมร
นโยบายดังนี้ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การบริการจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็วประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นนอน  ระยะเวลา ด าเนินการ
ที่รวดเร็ว  และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม  โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง  ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต  การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสยหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน  ในระยะเฉพาะหน้า
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ  การลงทุน  และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน 
 10.3  ยกระดับสมรรถะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไป
ติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่ วม  ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 10.4  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง  และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ 
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10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสทุจริต  เช่น  ระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว  ใช้เวลานาน  ซ้ าซ้อน  และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
 10.6  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐรัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี  รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ  และเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อประชาชน  ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา  เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน  การใช้จ่ายเงินภาครัฐการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  กากรมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนซึ่งได้มี
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 ในสังคมที่อารยะ  การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่  ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ  แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย  หากกฎหมาย
เหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน  เป็นธรรม  คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งต้อง
มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรการตามหลักสากล  ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย  มิฉะนั้นจะกลายเป็น
สาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
 11.1  ในระยะเฉพาะหน้า  จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่
เป็นธรรม  ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินการประกอบ
ธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ระดมผู้ทรงคุณวุติมา
เป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
 11.2  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิดกว้างข้ึน 
และให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางการกฎหมายมหาชน  การด าเนินคดีปกครองการ
ยกร่างกฎหมาย  และตีการความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  

29 
 



 

11.3  ในระยะต่อไป  จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 11.4  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด  การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้
รวดเร็ว  เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
 11.5  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายประชาชน  ที่ไม่ได้รับความชอบธรรม  โดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว  ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสคุ้มครองผู้ถูก
ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ  และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  โดยเน้นความสุจริตและ
ความมีประสิทธิภาพองภาครัฐ  ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ  และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก
ระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
 11.6  น ามาตรการทางการเงิน  ภาษี  และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม                        
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติชอบ  หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  แรงงานทาส  การก่อ  
การร้ายสากล  ยาเสพติด  และอาชญากรรมข้ามประเทศ 
 11.7   ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง  เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่  ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ  แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย  หากกฎหมาย
เหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม  คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งต้องมี
กระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย  มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุ
แห่งความขัดแย้งและความโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
 11.1  ในระยะเฉพาะหน้า  จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายอ่ืนๆ  ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม  ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพใน
การแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ในระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ  
 11.2  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคประชาชนได้ตามหลัดเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น  และให้บุคลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครองการยกร่าง
กฎหมาย  และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกื้อกูลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
 11.3  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
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 11.4  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัฐ  การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้
รวดเร็ว  เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้  
 11.5  ปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางแก่ประชาชน  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย  รวดเร็ว  ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาสคุ้ง
ครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ  และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  โดยเน้นความ
สุจริตและความมีประสิทธิภาพของรัฐ  ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ  และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริต
จากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
 11.6  น ามาตรการทางการเงิน  ภาษี  และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  ผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือกระท าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แรงงานทาส  การก่อการ
ร้ายสากล  ยาเสพติด  และอาชญากรรมข้ามชาติ 
ค่ำนิยม 12 ประกำร  เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้แข็งแรง  ดังนี้ 
 1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชด ารัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ   
      เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยาย    
      กิจการ  เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  หรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัว   
     ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 3.1.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11   มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังคับ
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้าง 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และ
เป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้ 
 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่งคง เกื้อกูลและ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าวจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ 
 1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3)  พัฒนาฐานการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  

 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 
  2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
  3)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการผลิตสิค้าและ
บริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานการผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่างๆ 
  4)  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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2.  เป้ำหมำยหลัก 
  1)  ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง และ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น 
  2)  คนไทยมรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น 
  3)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีมีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  4)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 3.  ตัวช้ีวัด 
 1)  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 
ร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม คดี
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์การ
ทุจริตประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน 
 2)  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
 3)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP  
 4)  คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

 3.1.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
 1.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งแหล่ง
ทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกกอบอาชีพ่ีมั่งคง 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยกลุ่ม
วัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบ มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.  ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐาน
การผลิตที่มั่นคงละเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 
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 4.  ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน  เพ่ือปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างงมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและ
เป็นธรรมให้ประเทศไทย 
 5.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม มุ่ง
เพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 6.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  โดยการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
3.3.4  ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
อย่ำงมีประสิทธิภำพและย่ังยืน 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไดมาตรฐาน 

  4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์และแนวทำง 
1.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 1.1  กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
  1.1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
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  1.1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
  1.1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 1.2  พัฒนำผลิตภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร ได้แก่ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย โรงงำน พริก ยำงพำรำ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำนเชื่อมโยงกำรตลำด และเครือข่ำยสินค้ำเกษตร 
  1.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน
การตลาด 
  1.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 
  1.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
  1.2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลลาด 
  1.2.5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือขีดความสามารถในการผลิตสิค้าเกษตร 
  1.2.6  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน 
สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
  1.2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปทีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 
  1.2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
  1.2.10  พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต 
  1.2.11  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม 
 1.3  พัฒนำเกษตรกร สถำบันเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน 
  1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
  1.3.2  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
  1.3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตร และพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
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 1.4 พัฒนำพื้นที่กำรเกษตร และกำรถือครองท่ีดิน 
  1.4.1  วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1.4.2  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
  1.4.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขต
เกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมอง และผังชุมชน 
 
2.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักย์ภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 2.1  พัฒนำอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร 
  2.1.1  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
  2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
  2.1.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ 
  2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply 
Chain)  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  2.1.6  พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  
  2.1.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามรถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 2.2  พัฒนำฝีมือแรงงำนและบริหำรจัดกำรแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ 
  2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรีมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2.2.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 
  2.2.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแงงาน การ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน 
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  2.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ
ค่าจ้าง 
  2.2.5  ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
  2.2.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่าเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายในประเทศ 
  2.2.7  ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 2.3  พัฒนำและส่งเสริมกำรท ำเหมืองแร่โปแตซ และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
  2.3.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตซของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
  2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากโปแตซ 
 

3.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพของสินค้ำและบริกำร 
 3.1  พัฒนำผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภำพ 
  3.1.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตแลพบริการ 
  3.1.2  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
  3.1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง
สินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  3.1.4  เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเอง 
 3.2  พัฒนำผู้ประกอบกำรและเครือข่ำยด้ำนกำรตลำด 
  3.2.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุม
สินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
  3.2.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3.2.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
 เป้ำหมำย 
  1.  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  2.  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  3.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
  1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
  2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
  3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
  1.1  ปรับปรุงและพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 
  1.2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยวของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
  1.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
 2.  ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ 
  2.1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
  2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพละปริมาณท่ีเพียงพอ 
  2.4  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรูและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.5  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 
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 3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำม
สมดุลและย่ังยืน 
  3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
  3.2  สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  3.3  สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
  3.4  ส่งเสริมให้มีการตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  3.5  การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
  2.  การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1.  สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  2.  สัดส่วนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
  3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
  5.  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
  1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายชีวภาพ 
  1.2  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  1.3  ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
  1.4  พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณ และการภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
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  1.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เที่ยวเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
 2.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร 
 2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
เป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 2.2  ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.3  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียชุมชน 
 2.4  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 2.5  พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6  การสร้างราได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การ
วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลเพ่ิมตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.7  ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน
ทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน 
 3.  กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 3.1  การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 
 3.2  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้
ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
 3.3  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล 
 3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
 3.5  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
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 3.6  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้ำหมำย 
  1.  ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2.  ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  3.  สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1.  ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ 
  2.  ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3.  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น 
  4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
  5.  ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ 
 1.1  เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถานบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม ครอบครัวอบอุ่น และ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
 1.2  สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่
สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 1.3  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้เวทีแสดงออก 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 1.4  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข็มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 1.5  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัตนธรรม
ต าบล 
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 1.7  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 1.8  ขยายโอกาสการมีการท างานละท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
 1.9  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
 1.10  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
มาใช้อย่างงจริงจัง 
 1.11  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.12  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
 

 2.  กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 2.1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจน
สร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
 2.3  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดศึกษามุ่งสู่
สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2.4  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา  และสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมิในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
 2.6  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

 3.  กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข 
 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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 3.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 3.4  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 3.5  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 4.  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันเดียวกัน 
 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
 4.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน 
ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน 
 4.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุน
ธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 5.  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 5.2  พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล และ
ทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 
 5.3  สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 
 5.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอให้สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 5.5  ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 6.  กำรรักษำควำมม่ันคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
 6.2  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็น
เหยื่อของยายเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม 
 6.3  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
 6.4  เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหนน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 
 6.5  คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุกเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 
 6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ 
 
วิสัยทัศน์     

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร  พลังงานทดแทน
ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์หลัก 

• เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

• ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
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• เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 



 

• การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 

• เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

• มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

• มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

              จากการวิเคราะห์  พันกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มำตรกำรที่ 1.1  มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทำง 
1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้ งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่ เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่ า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับ
เด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศ
ไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึง
ระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

มำตรกำรที่ 1.2   สร้ำงแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มำร่วมจัดกำรเรียนกำรสอนที่จังหวัดชัยภูมิมำกขึ้น และ
ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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แนวทำง 



 

1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้บุคลากร
ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก 

1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามา ถ่ า ย ท อ ด
และช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก  และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 

มำตรกำรที่ 1.3 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ (ICT) ในกำรเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพเข้ำสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทำง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอน

ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียน
และผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ  Asean School On-line  โดยจะช่วยให้ 

1.3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียน และมีโอกาสเข้าถึงทุก
ช่วงชั้นเรียน 

1.3.3 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา   

1.3.4 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.5 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  
    1.3.5    ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
              สุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ 
              บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ 
   ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มำตรกำรที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

แนวทำง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง องค์ความรู้

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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1.4.3    สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ 
  เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม

เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.5 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มำตรกำรที่ 1.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถี

ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้  
1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและ

โอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ

เรียนรู้ของประชาชน 
มำตรกำรที่ 1.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเยำวชนและแรงงำนฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด

ควำมสำมำรถพร้อมรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 

แนวทำง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขัน ใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

 รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

 ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
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มำตรกำร และแนวทำง 



 

มำตรกำรที่ 2.1  ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำส ำคัญด้ำนสำธำรณสุขพื้นฐำนของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทำง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

มำตรกำรที่ 2.2 ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

แนวทำง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 

“การตลาดน าการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก

ใยสับปะรด  บรรจุภัณฑ์หมาก  ผ้าไหม  สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม  โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้าง
ความแตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิต
สินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน าองค์
ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ การแปร

รูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน   
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มำตรกำรที่ 2.3 สร้ำงชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภำพ และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพ

ติดในพื้นที่ 

แนวทำง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับการ

อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์

อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน

ท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน

เพ่ือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ท้องถิ่น 

2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชน
และท้องถิ่น 

2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนามกีฬา
อย่างเหมาะสม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3    กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  

 สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  

 รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 3.1  ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้ำว อ้อย และมัน

ส ำปะหลัง 
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3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพ่ือให้เกิด

การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มำตรกำรที่ 3.2  ส่งเสริมกำรผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นควำมหวังในอนำคต  ได้แก่ พริก ยำงพำรำ 
โคเนื้อโครำชวำกิว และไก่บ้ำนโครำช 

แนวทำง 

3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิวและ ไก่บ้าน
โคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 

3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ 

3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่า 

3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต      ลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และ
ยางพารา 

มำตรกำรที่ 3.3    สร้ำงโอกำสและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

แนวทำง 

3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ

จังหวัดชัยภูมิ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 



 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  

 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 4.1  ส่งเสริมและเร่งรัดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดชัยภู มิให้เป็น

รูปธรรม  

แนวทำง 

4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอ 

4.1.3 ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.4 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ ง โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 
เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.5 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย มาเป็น เครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

มำตรกำรที่ 4.2   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มำตรฐำน    มีควำม

ควำมปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทำง 

4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
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4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทาง
และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดด
เด่น เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่า
ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี 
อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
มำตรกำรที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนำตัวเมืองชัยภูมิให้น่ำอยู่  เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงควำม

เป็นแหล่งภูมิปัญญำดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
แนวทำง 

4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 
รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความ
โดดเด่นยิ่งขึ้น 

4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ 
อาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 

4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยว ที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

มำตรกำรที่ 4.4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ควำมเคำรพและศรัทธำ
ต่อเจ้ำพ่อพระยำแล  
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4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด
ชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนใน
ประเทศและประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ
ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอใน
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ  

มำตรกำรที่ 4.5    พัฒนำจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส ำคัญของประเทศ 
แนวทำง 

4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 

4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาด ไม้ดอกไม้ประดับ
ระดับประเทศ 

4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่
สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออก
จ าหน่ายทั่วประเทศ 

4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 
มำตรกำรที่ 4.6   ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวภำครัฐและภำคเอกชน 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทำง 

4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้ าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง
บุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ ยว ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มี
ความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 

 ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 

 ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้ำงพลังงำนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทำง 

5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในท้องถิ่นและ
ชุมชน 

5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ
พร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิง
พาณิชย์ 

5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
เช่น  การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด 
เป็นต้น 

5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน และร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
เพ่ือผลิตบุคลากรด้านพลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ 

มำตรกำรที่ 5.2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพืชพลังงำนอย่ำงครบวงจร 

แนวทำง 

5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
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5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการ
ผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มำตรกำรที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรร่วมลงทุนกับภำคเอกชนในกำรผลิตพลังงำนทดแทน 
แนวทำง 

5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีว
มวล เป็นต้น 

5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการผลิต
ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กฎหมายด้าน 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเป็นต้น 

มำตรกำรที่ 5.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

แนวทำง 

5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

ยุทธศำสตร์ที่ 6   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและกำรเชื่อมโยงสู่  
                     ประเทศในประชำคมอำเซียน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 6.1  ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและ 
                     โลจิสติกส์ในภูมิภำค 

แนวทำง 

6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศ

ไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย

กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

55 

 



 

6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร
จัดการ 

6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 
ประสิทธิภาพสูง 

มำตรกำรที่ 6.2 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงของระบบกำรขนส่งภำยในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ
ส่วนกลำง 

แนวทำง 

6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่าย
สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

ยุทธศำสตร์ที่ 7    กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 

 ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 7.1  กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 

แนวทำง 

7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่ม

เป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากร ป่าไม้อย่าง

มีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้กับ

ผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มำตรกำรที่ 7.2  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในกำรจัดให้มีแหล่งน้ ำขนำด
ใหญ่และแหล่งน้ ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมำณและรองรับกำรใช้น้ ำในภำคกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 
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แนวทำง 

7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์
ที่จะเกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 

7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการที่เป็น
เอกภาพของชาวชัยภูมิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค เอกชนภายใน
จังหวัด  

7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ
รองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะ
พักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัด
ชัยภูมิ 

มำตรกำรที่ 7.3   กำรน ำเทคโนโลยีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทำง 

7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน”  มาใช้ในการ
ก าจัดขยะชุมชน  และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
 

7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง และน้ าท่วม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำระบบคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
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แนวทำง 



 

8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

มำตรกำรที่ 8.2 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทำง 

8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่
ข่าวสารให้กับประชาชน 

8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
มำตรกำรที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส่วนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง  

แนวทำง 

8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 

8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  

มำตรกำรที่ 8.4 สร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แนวทำง 

8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของส่วนท้องถิ่น 
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กรอบแผนงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 
 มีกรอบแผนงำนรวม  5  ด้ำนคือ 

1. แผนงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
ครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ 

2. แผนงำนพัฒนำและสร้ำงโอกำสให้ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับ ตามศักยภาพชุมชน โดยขั้นต้น
เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่าย เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสวนครัว ขั้นกลางเน้นการถนอมอาหาร
การแปรรูเพื่อตลาดในชุมชน และข้ันสูงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ ชุมนที่มีศักยภาพและมีลู่ทางด้านการตลาด 

3.แผนงำนกำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของชุมชน เน้นการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ดินและป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ 

4. แผนงำนกำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ เน้นกำรสงเครำะห์ในระดับครอบครัวตำมควำมเป็น
จริงในพื้นที่อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

5. แผนงำนกำรบริกำรขั้นพื้นฐำนแก่ประชำชน ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การฝึกอบรม
อาชีพ และการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่นการมาติดต่อ
จังหวัด / อ าเภอ / หน่วยปกครองท้องถิ่นของประชาชน 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
 1. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ  
      และยั่งยืน 
 2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ำประสงค์ 
 1. ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 2. ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและย่ังยืน 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไดมาตรฐาน 

  4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์และแนวทำง 
1.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 1.1  การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 1.2  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โรงงาน พริก ยางพารา  
                 ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
 1.3  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 
2.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักย์ภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 2.2  พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
 2.3  พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตซ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
3.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพของสินค้ำและบริกำร 
 3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
 เป้ำหมำย 
  1.  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  2.  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  3.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
  1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
  2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
  3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความ   
              สมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
  2.  การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1.  สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  2.  สัดส่วนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
  3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
  5.  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
 3.  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้ำหมำย 
  1.  ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2.  ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  3.  สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1.  ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ 
  2.  ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3.  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น 
  4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
  5.  ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพ   

 2.  การพัฒนาการศึกษา 
 3.  การพัฒนาการสาธารณสุข 
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 4.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 6.  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
 พ้ืนที่การวางผังเมืองของต าบลบุ่งคล้า  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ  49 .5663 ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 30,979.40 ไร่  การวางผังคือการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  คือ  เป็นต าบลน่าอยู่  
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการบริหารจัดการระบบการพัฒนาท้องถิ่นได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร  
เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2538  และได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  สังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อปี 2545  
ได้เปลี่ยนไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ. 2545  องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบาย
การกระจายอ านาจ    สู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล    โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มี นำยแก่ง  หำญบุ่งคล้ำ  เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า ท าหน้าที่ในฐานะผู้น าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และมี นำยบุญกอง  หำญเสนำ   
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ นำงสุมลรัตน์  กุสุมภ์  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  แบ่งโครงการสร้างการบริหารกิจการภายในองค์กร 
ได้แก่  ส านักปลัดองค์การบริหารต าบล  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542   และการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  มีดังนี ้
 

 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 1.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1 ส่งเสริม ยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับก่อนวัยเรียนให้สู่ความ
เป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป 
  1.3 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
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 2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนารายได้ 
  2.1 ส่งเสริมอาชีพการสร้างงาน  สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน รวมทั้งรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP 
  2.4 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร 
 3. นโยบายด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  4.1 ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใบเสมา 
  4.2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ ปัญหาการก าจัดขยะ  
 5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1 พัฒนาและปับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี 
  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
รวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
  5.3 สนับสนุนหมู่บ้านในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 6. นโยบายด้านความปลอดภัย 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  6.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ 
และฝึกทักษะให้ อปพร. ให้มีศักยภาพ 
 7. นโยบายด้านการกีฬา 
  7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย 
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 8. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  8.1 ส่งเสริมป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐสอดคลองตามนโยบายของ 
       รัฐบาล 
 9. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและด้านบริหารจัดการองค์กร 
  9.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  9.2 ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาต าบล 
  9.3  ผลักดันให้มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพ้ืนที่ต าบลเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  9.4 พัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการท างาน มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม อันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
  9.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน   
 

 3.2  ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  3.2.1 ผลการวิเคราะห์และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการออก
ประชุมประชาคมทุกหมูบ่้านสรุปภาพรวม ได้ดังนี้  
  1. ปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้ า  เป็นปัญหาที่ส าคัญมากเพราะแหล่งน้ าเป็นปัญหาหลักของ
พ้ืนที่เพราะเป็นต้นทุนการผลิต  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรมีแหล่งกักเก็บน้ าที่สามารถเก็บน้ าในช่วงฤดู
ฝนได้ไม่เพียงพอ จากข้อเสนอความต้องการอยากจะให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมและขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
  2. ปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นปัญหาที่ส าคัญมากที่สุด   คือเส้นทางคมนาคม
เป็นปัญหาที่ส าคัญเพราะในทุกหมู่บ้านมีความต้องการเส้นทางคมนาคมเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกับถนนในต าบล 
หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ประกอบกับบางเส้นทางมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  มีฝุ่นละอองและมีลักษณะเป็นลูกรังท าให้
การเดินทางระหว่างพ้ืนที่และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกซึ่งมีปัญหามาตลอด  และบางพ้ืนที่มีถนน
เข้าถึงพ้ืนที่การเกษตรแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. ปัญหาความต้องการด้านสังคม  เป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การรับอารยะธรรมใหม่ๆมาจากสังคมตะวันตก ท าให้เกิดการซึมซับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษา   
ศาสนา จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาเด็ก
เยาวชนมั่วสุมและทะเลาะวิวาท 
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 4. ปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของ
รายได้และการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านหัตถกรรม ความยากจน เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนเพ่ือให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาที่
ดีขึ้น 
 5. ปัญหาความต้องการด้านเกษตรกรรม  เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะในพ้ืนที่ของต าบล
เนื่องจากอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของต าบลบุ่งคล้า  สภาพปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า  การ
ใช้ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจ าหน่าย ขาดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดผล จึง
ต้องมีการพัฒนาที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมากเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก 
 6. ปัญหาความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม   เป็นสภาพปัญหาที่ส าคัญเนื่องจากการขาดกฎกติกา ขาดจิตส านึก
การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเสียจึงมีความต้องการแก้ไขปัญหา  
การออกกฏและกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนการสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
 7. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  สภาพในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุยังขาดศักยภาพในการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงท าให้คนไม่รู้จัก 
  

  3.2.2  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค) 
 จุดแข็ง  (Strengths)  

1) มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
2) เป็นเส้นทางสายหลักเป็นถนนลาดยาง  ซึ่งสะดวกสบาย 
3) มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสายไหลผ่านพื้นที่ของต าบล 
4) มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย 
5) มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล 
6) มีอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที ่
7) มีงบประมาณเป็นของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแปรรูปที่รู้จักกันแพร่หลาย 
9) มีแหล่งท่องเที่ยวใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้ง  ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 
10) สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่เป็นสินค้าอาหารแปรรูปได้รับ อย.  

 จุดอ่อน (Weaknesses)  
1) ถนนบางสาย  บางช่วง เมื่อถึงหน้าฝนจะมีน้ าท่วมขัง  
2) ระบบชลประทาน  ระบบส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตรไม่ทั่วถึง  แหล่งน้ าตื้นเขินท าให้ประสบ 

ปัญหาความเสียหายจากการท าการเกษตร  
3) ในแหล่งน้ ามีวัชพืชขึ้นเร็วและหนาแน่นขวางทางน้ า  ท าให้ตื้นเขินและเน่าเสีย 
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4) การรวมกลุ่มประกอบอาชีพไม่เข้มแข็ง  ไม่ยั่งยืน 
5) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา   
6) โครงการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนมากในขณะที่งบประมาณมีจ ากัด 

 โอกำส (Opportunities) 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3) พ้ืนที่อยู่ใกล้กับตัวอ าเภอและจังหวัด  ท าให้สามารถติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
      ได้ง่ายและสะดวก 
4) การขยายตัวของธุรกิจในพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงมีห้างสรรพสินค้าปลีก-ส่ง  หอพัก  รีสอร์ท อยู่ในพื้นที่ท า

ให้เศรษฐกิจดีขึ้น  ประชาชนในพื้นท่ีมีงานท า อบต. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษี 
 อุปสรรค (Threats) 

1) สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล  และมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้ง 
      มากขึ้น 
2)   มีการปรับปรุง  แก้ไข  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้งจน  
     เกิดความสับสนในการถือปฏิบัต ิ
3)   ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 
4)   ภารกิจเพ่ิมมากขึ้นจากการที่ได้รับการถ่ายโอน เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรไม่

เพียงพอในการบริหารจัดการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 

 การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ ไดน้ าขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญั 
ซึง่เป็นขอ้มลูสภาพทัว่ไปในหลายดา้น การวิเคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ปัญหาความตอ้งการของประชาชน  นโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง  แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที่ 11  นโยบายรฐับาล แผนพฒันาจงัหวดัชยัภูม ิและแผนชุมชน 
การประเมนิสภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการพฒันา การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค เมือ่น าขอ้มลู
ทัง้หมดที่กล่าวมาแล้วขา้งต้นมาวเิคราะห์ร่วมแล้ว จงึได้มกีารจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เพื่อทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ และไดแ้สดง
ความคดิเหน็ในการร่วมก าหนด วสิยัทศัน์ ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์หลกั ตวัชีว้ดั/ค่าเป้าหมาย และกล
ยทุธแ์นวทาง การพฒันาในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 ดงันี้ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 
 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
พนัธกิจ   พฒันาขดีความสามารถโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
             และยัง่ยนื 
เป้าประสงค ์
 1. การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกขึน้ 
 2. การปรบัปรงุบ ารงุรกัษาทางสะดวกรวดเรว็ในการสญัจร 
 3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการทีเ่พยีงพอทีเ่พยีงพอครอบคลุมทัว่ถงึ 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของเสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก 
 2.  ระดบัการพฒันาปรบัปรุง,บ ารุงทางการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพิม่ขึน้ 
 3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของสาธารณูปโภค – สาธารณูปการทีเ่พยีงพอ 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดบัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ของเสน้ทางคมนาคมสะดวกขึน้ 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  
สะพาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

ระดบัการพฒันาปรบัปรงุ,การ
คมนาคมสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการเพิม่ขึน้ 

3. พัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อ
ภายในต าบล ,ต าบลใกล้เคียง ,อ าเภอ,  จังหวัด 

รอ้ยละของถนนทีใ่ชส้ญัจรสะดวก 
มากเพิม่ 

 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 กองช่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาขดีความสามารถในการผลติ การจดัการสนิคา้และ
บรกิาร                                                      สรา้งมลูค่าเพิม่อยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการเป็น
         ศูนยก์ลางทางการตลาด  และการเชีอ่มโยง
สู่ประเทศใน        ประชาคมอาเซีย่น 
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2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านแหล่งน ้าอปุโภค – บริโภคและการเกษตร 
 

พนัธกิจ   พฒันาปรบัปรงุแหล่งน ้าอุปโภค – บรโิภค และท าการเกษตรใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 
เป้าประสงค ์
 1. พฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้าและระบบส่งน ้าใหม้มีาตรฐาน 
 2. จดัหาแหล่งน ้าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 
 3. ผลผลติทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. รอ้ยละของจ านวนแหล่งกกัเกบ็น ้า อุปโภค – บรโิภค เพิม่มากขึน้ 
 2. รอ้ยละของระบบส่งน ้าเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุเพิม่ขึน้ 
 3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลผลติทางการเกษตร 
 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1. พัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขุดลอก  แหล่งกักเก็บน้ า ล าเหมือง 
   อ่างเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 

ระดบัการพฒันาและจ านวนแหล่งกกั
เกบ็น ้าเพิม่ขึน้ 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 

ระดบัการพฒันาปรบัปรงุระบบส่งน ้า
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตรเพิม่ขึน้ 

3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลผลติทาง
การเกษตร 

 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 กองช่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาขดีความสามารถในการผลติ การจดัการสนิคา้และ
บรกิาร                                                      สรา้งมลูค่าเพิม่อยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการเป็น
        ศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศใน       ประชาคมอาเซีย่น 
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิต  สงัคม  และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแขง็และยัง่ยืน 
 

พนัธกิจ  พฒันาคุณภาพชวีติ  การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชนตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
เป้าประสงค ์

 1. ประชาชนและชุมชนมคีวามเขม้แขง็พึง่พาตนเองได้ 
 2. ชุมชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 3. ชุมชนและสงัคมมคีวามสุขไดร้บัการศกึษา  สุขภาพดถีว้นหน้า ปัญหาดา้นยาเสพตดิลดลง 
 4. ประชาชนด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อยูด่ ีมสีุข พึง่ตนเองได้ 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. รอ้ยละของปัญหาดา้นยาเสพตดิต่อปีลดลง 
 2. รอ้ยละของประชากรมสีุขภาพดถีว้นหน้า ปัญหาสาธารณสุขในพืน้ทีล่ดลง 
 3. รอ้ยละของประชาชนวยัก่อนเรยีนและวยัเรยีนไดร้บัการศกึษาทีด่มีคีุณภาพ 
 4. รอ้ยละของประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมคีุณภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายายาเสพตดิในพืน้ที ่

รอ้ยละของปัญหาดา้นยาเสพตดิต่อปี
ลดลง 

2. ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติ เดก็ สตร ี ผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส  
ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์ 

ระดบัคุณภาพชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ 

3. พฒันาเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรครวมทัง้การดแูลสุขภาพ
ของคนในชุมชน 

รอ้ยละของผูเ้จบ็ป่วยดว้ยโรคส าคญัที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขในพืน้ทีล่ดลง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ านวนชุมชนทีด่ าเนินการตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้ 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 ส่วนสวสัดกิารสงัคม  และ ส่วนสาธารณสุข   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่2  พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ รายได้และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 

พนัธกิจ  ส่งเสรมิการประกอบอาชพีหลกั อาชพีเสรมิ พฒันาเพิม่มลูค่าผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน 
เสรมิสรา้งภูมปัิญญา ทอ้งถิน่ของชุมชน 
เป้าประสงค ์

 1. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็พึง่พาตนเองได ้
 2. ประชาชน มอีาชพีเสรมิ  เพิม่รายได ้ 
 3.  ลดค่าใชจ้า่ยเพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. จ านวนกลุ่มอาชพีทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูม้ทีกัษะในการประกอบอาชพี 
 2. รอ้ยละของประชาชนมอีาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
 3. รอ้ยละของรายไดต่้อครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ 
ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

รอ้ยละของกลุ่มอาชพีไดร้บัการ
พฒันาความรูม้ทีกัษะในการประกอบ
อาชพีเพิม่ขึน้ 

2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่นให้กับประชาชน 

รอ้ยละของผลติภณัฑช์ุมชนมมีลูค่า 
เพิม่ขึน้ 

3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน รอ้ยละของประชาชนมรีายไดจ้าก
อาชพีเสรมิเพิม่ขึน้ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือใน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ระดบัแรงงานฝีมอืในทอ้งถิน่ไดร้บัการ
พฒันาขดีความสามารถรองรบั
ประชาคมอาเซีย่น 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 ส่วนสวสัดกิารสงัคมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่2  พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว 
 

พนัธกิจ   ส่งเสรมิพฒันาการศกึษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่และการ
ท่องเทีย่วใหม้เีอกลกัษณ์ 
   ทีโ่ดดเด่น 
เป้าประสงค ์
 1. เดก็ เยาวชน และประชาชนไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
 2. ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ไดร้บัการสบืสานอย่างมคีุณค่า 
 3. พฒันาศกัยภาพและปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วใหม้เีอกลกัษณ์ 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. รอ้ยละของประชาชนทีเ่ขา้ถงึและไดร้บัการศกึษา 
 2. ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 
 3. รอ้ยละของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ประชาชนมรีายได้ 
  

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

1. พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาและส่งเสรมิการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศกึษาในระดบัก่อนวยัเรยีนพรอ้มทัง้
สรา้งเครอืข่ายรว่มกบัโรงเรยีนในพืน้ทีแ่ละชุมชน 

ระดบัการศกึษาและการมสี่วนรว่ม
ของโรงเรยีนในพืน้ทีแ่ละประชาชน
เพิม่ขึน้ 

2. ส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา  ประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ ระดบัการส่งเสรมิการจดักจิกรรมทาง
ศาสนาและการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน และปราชญ์ชาวบา้นในการ
อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

รอ้ยละระดบัการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

4. พฒันาปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วใหม้ภีูมทิศัน์ทีโ่ดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

รอ้ยละเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วและ
ประชาชนมรีายได ้

 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 
ส่วนการศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู :ยทุธศาสตรท์ี ่4  พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขตจงัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี ่1   การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีุณภาพ 
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6. ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

พนัธกิจ  พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ใีห้
เป็นทอ้งถิน่ 
           น่าอยู ่
เป้าประสงค ์
 1. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการบรหิารจดัการใหม้คีวามสมดุลอยา่งยัง่ยนื 
 2. ปัญหาปรมิาณขยะชุมชนลดลง 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
 2. ขดีความสามารถในการก าจดัขยะของชุมชนเพิม่ขึน้ 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยุทธ์ 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

1. น าเทคโนโลยบีรหิารการจดัการขยะมลูฝอยใหม้คีุณภาพและเพิม่
มลูค่าทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ 

ขดีความสามารถในการก าจดัขยะของ
ชุมชนมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

2. ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ 

 

รอ้ยละของหมู่บา้นมคีวามอุดม
สมบรูณ์น่าอยู่มากขึน้ 

 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 ส่วนสาธารณสุของคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่3  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แบบม ี         ส่วนรว่มอยา่งยัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม        แบบมสี่วนรว่มและยัง่ยนื 
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7. ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการองคก์รและการปกครองบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
พนัธกิจ    พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาชน และเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
          ประชาคมอาเซีย่น 
เป้าประสงค ์
 1. ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อผลงานการใหบ้รกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 2. การปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาชน 
 3. ภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 4. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค์ 
 1. ระดบัความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร 
 2. ระดบัการการใหบ้รกิารของบุคลากรมปีระสทิธภิาพ 
 3. ระดบัการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
 4. ระดบัเพิม่ขึน้ของความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1. พฒันาจดุบรกิารและเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารประชาชน  ระดบัเพิม่ขึน้ของการใหบ้รกิารและ

ความพงึพอใจประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพและอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

รอ้ยละเพิม่ขึน้ความพงึพอใจของ
ประชาชน 

3. น าเทคโนโลยทีีส่ารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน ระดบัเพิม่ขึน้ของการปฏบิตังิานทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการการมสี่วนรว่มระหว่างภาครฐัและภาค
ประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ 

ระดบัการมสี่วนรว่มจากภาครฐั ภาค
ประชาชนเพิม่ขึน้ 

5. ส่งเสรมิสนับสนุนใหชุ้มชุนมคีวามเขม้แขง็เฝ้าระวงัการระบาด
ของยาเสพตดิและปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที ่ 

รอ้ยละทีล่ดลงของยาเสพตดิและการ
เกดิอาชญากรรมในพืน้ที ่

6. พฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะดา้นภาษาในการสื่อสารรองรบัการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซีย่น 

รอ้ยละของบุคลากรมคีวามพรอ้มดา้น
ภาษาในการสื่อสารมากขึน้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งคลา้ 
ความเช่ือมโยง 
 ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู : ยทุธศาสตรท์ี ่3  พฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 ยทุธศาสตร ์อปท. ในเขตจงัหวดั  : ยทุธศาสตรท์ี ่8  การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  

(พ.ศ.255(พ.ศ.25599  --  25625633))  
  
  

  
  
  
  

  
  

องคก์ารบรหิาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งคลา้รส่วนต าบลบุ่งคลา้  
อ าเภอเมืองชยัภมิู  จงัหวดัชยัภมิูอ าเภอเมืองชยัภมิู  จงัหวดัชยัภมิู   

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ) 

...................................... 
 

          ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
ตามขั้นตอนการจัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๖  และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในคราว
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น  
         อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
        องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   
ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 
 

       จึงเรียนประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 

                    (นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 


