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    ค ำน ำค ำน ำ 
  
        การวางแผน เป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหารงานส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะแผน
เป็นเครื่องมือและเข็มทิศในการบริหารการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและปัญหาของ
ชุมชนอย่างแท้จริง  เพราะกระบวนการวางแผนจะช่วยให้เห็นวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด   นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและสามารถก าหนดล่วงหน้าในการแก้ปัญหาอุปสรรค  การวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทาง
และอนาคตในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ดังนั้น  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขตต าบล  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง  โดยมุ่งเน้นให้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  ร่วมวิเคราะห ์ร่วมท า จากประชาชนในท้องถิ่นเอง 
       พระราชบัญญัติก าหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 

       คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งได้จากการจัด
เวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/เวทีประชาคมต าบล และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 
2561 – 2564 )  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนในครั้งนี้ รวมถึงประชาคม
ต าบลและประชาคมหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านในต าบลบุ่งคล้าต่อไป 
 
 
          คณะท ำงำน 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี 
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ   อ ำเภอเมืองชัยภมูิ  จังหวดัชัยภูมิ 
...................... 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
1. ด้ำนกำยภำพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
 ต าบลบุ่งคล้า  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทาง 13 กิโลเมตร  เดิม
ขึ้นอยู่กับต าบลหนองนาแซง  ได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะ
เป็นสภาต าบล   เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2538   และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540    
มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663  ตารางกิโลเมตร  หรือ 30,979.40 ไร่  

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอำณำเขต 
 
 

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

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม 
บริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187-170 เมตร โดยลาดต่ าลงไปทางทิศ
ตะวันออก และทิศใต้ของต าบล  
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   1.3  ลกัษณะภูมิอำกำศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู โดยระยะเวลาใน

แต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อนและช่วงฝน
สลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

 ภูมิอำกำศ    ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม   
   ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม   
   ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  

   อุณหภูมิ  ฤดูร้อน ช่วงต้นเดือนมีนาคม – เมษายน     อุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส 
      ฤดูฝน ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม    อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
      ฤดูหนาว ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 
 

                  1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปของต าบลบุ่งคล้า จะพบว่าเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียว มี

สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นพื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
น้ าอุปโภค - บริโภค    ประชาชนใช้น้ าจากระบบประปาภูมิภาค   จ านวน  5  หมู่บ้าน 

บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1 , บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 10 , บ้านหัวนา  หมู่ที่ 6, บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 9 , บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5   และใช้
น้ าประปาระบบผิวดิน  จ านวน 7  หมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8  บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3, 
บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 11, บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 12, บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7 , บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่ 4  

แหล่งน้ ำ ต ำบลบุ่งคล้ำมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ 
   (1)  ล ำห้วยหลัว เป็นล าน้ าที่ส าคัญของต าบล ได้รับผลประโยชน์ทั้งต าบล โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการเกษตร 
เป็นล าห้วยที่ไหลมาทางทิศตะวันตกของต าบล ไหลผ่านหมู่ที่ 6,10,5,9,2,3, 1,8, 2,7 และหมู่ท่ี 4  
ใช้ประโยชน์ในการเกษตรส าหรับท านาในฤดูฝน และปลูกพืชผักในฤดูแล้ง 
   (2)  ล ำห้วยชีลอง เป็นลักษณะล าห้วยมีต้นน้ าอยู่ที่ต าบลห้วยต้อน ไหลผ่านเข้ามาทางทิศตะวันตกของ
ต าบล ตามแนวเขตกั้นกับต าบลโพนทอง พ้ืนที่รับประโยชน์ได้แก่บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง 
หมู่ที่ 7 และบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ใช้ส าหรับท านาในฤดูฝนเท่านั้น 
   (3)  ล ำห้วยประทำว เป็นล าห้วยที่มีความส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคของชาวชัยภูมิ 
มีต้นน้ ามาจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านต าบลนาฝาย บ้านเล่า โพนทอง บุ่งคล้า และไหลลงสู่แม่น้ าชีที่ต าบลกุดตุ้ม ส่วน
ต าบลบุ่งคล้าพ้ืนที่ได้รับประโยชน์คือบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 และบ้านโนนหัวนา 8 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12, 3, 11 ใช้ท าการเกษตร
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 
   (4)  ล ำห้วยกุดแหลม เป็นล าห้วยขนาดเล็กอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 มีต้นน้ าไหลแยกมาจากล าห้วย
กุดละลม ในเขตต าบลหนองนาแซง โดยไหลเข้ามาทางทิศตะวันตกของต าบล พ้ืนที่ได้ประโยชน์คือบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3, 11, 
12 และบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8  
 
                ตาราง แสดงแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
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ชื่อแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

(ไร่) 
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 

(หมู่ที)่ 
ได้รับประโยชน์ 

(ครัวเรือน) 
1. ล าห้วยชีลอง 3,400 2,8,7,4 550 
2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,1,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 
3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 
4. ล าห้วยกุดแหลม 3,500 3,11,8,12 638 
5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 
6. หนองโง้ง 700 6,5 142 
7. หนองอ้ายพิมพ์ 90 2 136 
8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 
9. หนองระเริง 1,000 1,10 321 
10. หนองสัมพันธ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 
11. หนองบ่อใต้ 1,600 8,12,3,11 136 
12. คลองไผ่ 700 4 84 
13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 

          ที่มา  :  อบต.บุ่งคล้า.  ข้อมูลแหล่งน้ า ปี 2559 
 

  1.6  ลกัษณะของไม้และป่ำไม ้
        สภาพพ้ืนที่ของต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มล าน้ า มีสภาพน้ าท่วมขังในฤดูฝนพื้นที่ป่าไม้ของต าบล
จะเป็นลักษณะป่าชุมชนที่ปลูกตามท่ีสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 30 ไร่  ที่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4  
 

2. ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง 
  2.1  เขตกำรปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ระยะทาง  13  กิโลเมตร  เดิมขึ้นอยู่กับต าบลหนองนาแซงได้แยกเขตต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16  
สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2540  เนื้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตร หรือ30,979.40 ไร่   
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านขวาน้อย  หมู่ที่ 1, บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2, บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่ 3,
บ้านกุดโง้ง   หมู่ที่ 4 ,  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่ 5 ,  บ้านหัวนา หมู่ที่  6 , บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7 , บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ,บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ,บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 , บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที ่12 

 

  2.2  การเลอืกตั้ง 
 ต าบลบุ่งคล้า  มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 13 หน่วยเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 24 คน  
 
3. ประชำกร 
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  3.1 ข้อมูลเกีย่วกับจ ำนวนประชำกร  

หมู่
ที่ 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ประชากร รวม 
จ านวน 
ครัว 
เรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
ชาย หญิง 

1 บ้านขวาน้อย 462 520 982 477 นายรณชยั คุ้มบุ่งคล้า นายประหยัด จันทร์ปรีดา 
      

 
นางนารีรัตน ์ จันทร์บัว 

2 บ้านหนองฉิม 423 433 856 263 นายสมบัต ิ หาดชัยภูม ิ นายมงคล บุตรศรี 
        นางเหรียญทอง ยังดี 
3 บ้านบุ่งคลา้ 365 430 795 240 นางพสิมัย ปาปะข า นายประยูร กล้าจริง 
        นางปานศรี สิมาชัย 

4 บ้านกุดโง้ง 212 236 448 146 นายพชิิต หาญมะโน นายบุญกอง หาญเสนา 
        นายสากล อ้อนอุบล 
5 บ้านสัมพันธ ์ 442 470 912 281 นายพบิูลย ์ โชคก าเนิด นายอนุกูล งอกลาภ 
        นายสนุันท ์ ศรีพล 
6 บ้านหัวนา 364 440 804 307 นายวีระ มาทน นายสนุทร บุญเทียม 
        นายบุญช่วย เชิดชัยภูม ิ
7 บ้านโนนแดง 165 176 341 97 นายสพุรม สิมาชัย นาสงัคม ทองชัยภูม ิ
      ก านันต าบลบุ่งคล้า นายวสันต ์ คลาดโรค 

8 บ้านโนนหัวนา 341 337 678 229 นายวนัทอง หาญบุ่งคลา้ นางส าราญ 
นางวไิลพร 

โคบาล 
วชิรจิตตานนท ์

9 บ้านสัมพันธ ์ 216 231 447 154 นางปริศนา จ าเริญจิตร นายสมพงษ ์ พงษ์ขวาน้อย 

        นายสุรศักดิ ์ หาญชนะ 

10 บ้านขวาน้อย 220 282 502 147 นายสมัคร ผาด ี นางลัดดา โชคเฉลิม 
        

  

11 บ้านบุ่งคลา้ 236 257 493 149 นายท่อนจันทร์   ระดาบุตร นายสมศักดิ ์ เจริญวัย 
        นายพิษณ ุ แอ้นชัยภูมิ 

12 บ้านบุ่งคลา้ 185 199 384 101 นายเสร ี โคกตระคุ นายชาญ กล้าจริง 
        นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์

รวม 3,631 4,011 7,642 2,591  

                          ข้อมูลประชากร  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2559 

   ประชากรทั้งสิ้น   7,642   คน 
    ชาย  3,631  คน 
    หญิง      4,011   คน 
   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  155 คน / ตารางกิโลเมตร 
   

 3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
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แสดงจ ำนวนประชำกรแยกตำมอำยุของต ำบลบุ่งคล้ำ 

หมู่บ้าน 
ช่วงอาย ุ

น้อยกว่า 
 1 ปี 

1 – 2 ปี 3 – 5 ปี 6 – 11 
ปี 

12 -14 
ปี 

15 - 17 
ปี 

18 - 49 
ปี 

50 - 59 
ปี 

60 ปี  
ขึ้นไป 

หมู่ 1 ขวาน้อย 3 8 22 54 27 19 350 122 134 
หมู่ 2 หนองฉิม 2 10 40 68 32 31 420 111 117 
หมู่ 3 บุ่งคล้า 4 6 30 61 35 42 404 102 116 
หมู่ 4 กุดโง้ง 3 4 5 22 22 21 178 50 38 
หมู่ 5 สัมพันธ์ 0 4 13 47 18 23 298 81 81 
หมู่ 6 หัวนา 0 3 19 39 21 20 317 94 107 
หมู่ 7 โนนแดง 0 2 10 32 8 17 154 37 37 
หมู่ 8 โนนหัวนา 0 2 15 46 34 33 322 51 76 

หมู่ 9 สัมพันธ์ 2 4 8 31 13 16 181 57 62 
หมู่ 10 ขวาน้อย 2 8 10 40 17 10 218 65 98 
หมู่ 11 บุ่งคล้า 0 7 25 37 19 29 268 53 71 
หมู่ 12 บุ่งคล้า 4 0 8 38 8 18 274 51 45 

รวม 20 58 205 515 254 279 3,384 874 982 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กชช. 2ค  ปี 2559 

4. สภำพทำงสังคม 
   4.1  กำรศึกษำ สถานศึกษาในเขตต าบลบุ่งคล้า มีจ านวน 6 แห่ง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  
เขต 1 ประกอบด้วย   

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นักเรียน     63 คน 
2.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง   นักเรียน     13 คน 
3.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม   นักเรียน     15 คน 
4.  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์   นักเรียน     26 คน 
5.  โรงเรียนบ้านหัวนา   นักเรียน     11 คน 
6.  โรงเรียนบ้านขวาน้อย   นักเรียน     20 คน 
- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นักเรียน 28 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2   
   บุคลากร  จ านวน  4  คน   เด็กจ านวน  57  คน 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านสัมพันธ์    

   หมู่ที่ 5  บุคลากรครู   จ านวน 5  คน 
4.2  สำธำรณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 แห่ง  บุคลากร จ านวน 4 คน 
4.3  อำชญำกรรม  มีป้อมต ารวจสายตรวจประจ าต าบล  จ านวน 1 แห่ง   มีต ารวจสายตรวจประจ าต าบลบุ่งคล้า  
   จ านวน 3 นาย 
4.4  ยำเสพติด  จัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกันการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4.5  กำรสังคมสงเครำะห์  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

5.  ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
 5.1 กำรคมนำคม การคมนาคมของต าบลบุ่งคล้า มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ส าหรับการคมนาคมติดต่อและ
ขนส่งสินค้าเกษตรต่างๆ ดังนี้ 
  1)  การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชัยภูมิ 
– สีคิ้ว) เป็นเส้นทางหลักของต าบลในการออกสู่อ าเภอและจังหวัด ทั้งด้านการคมนาคมติดต่อและขนส่งสินค้าเกษตรเข้าสู่
แหล่งรับซื้อหรือตลาด 
  2)  การคมนาคมติดต่อภายในต าบล และต าบลใกล้เคียงใช้เส้นทางถนนลาดยางของ รพช . สายขวาน้อย – กุด
โง้ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลัก นอกจากนั้นก็ใช้เส้นทางคมนาคมอ่ืนๆ ที่เชื่อมระหว่างต าบล หมู่บ้าน 
ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับต าบลกุดตุ้ม ต าบลหนองนาแซง  
 5.2   กำรไฟฟ้ำ   ต าบลบุ่งคล้ามีไฟฟ้าเข้าถึง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือนยังมีความต้องการ
ขยายเขตเพ่ิมเติม  และพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 95  ยังไม่มีฟ้าใช้ 
 5.3  กำรประปำ   การใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 5.4  โทรศัพท ์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน  แต่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร 
 5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    การสื่อสาร ขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ มีความสะดวก
รวดเร็ว 
 

6  ระบบเศรษฐกิจกำรประกอบอำชีพของประชำชนในต ำบลบุ่งคล้ำ 
 6.1  กำรเกษตร  จาการส ารวจขอ้มูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

(ด้านการเกษตรและแหลง่น  า) ประจ าปี 2559 พบว่า มีครัวเรอืนที่ท าการเกษตรทั งหมด  1,687  ครัวเรือน   

   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบุ่งคล้าเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ท านา  โดยมีเนื้อที่
ถือครองทางการเกษตรประมาณ 30,979 ไร่ แยกเป็นที่ท านา 29,412 ไร่  เนื้อที่ไม้ผล  225 ไร่  เนื้อที่ปลูกพืชผัก 1,309 ไร่   
เนื้อท่ีท าไร่  -  ไร่  

แสดงเนื้อที่ถือครองกำรเกษตรตำมกิจกรรมกำรเกษตร ต ำบลบุ่งคล้ำ 

หมู่ที่ 
ที่นา ไม้ผล พืชผัก รวม 

จ านวน  
(ไร่) 

ครัวเรือน 
จ านวน 

(ไร่) 
ครัวเรือน 

จ านวน (ไร่) 
ครัวเรือน 

จ านวน (ไร่) 

1 2,565 205 3 1 115 35 2,683 
2 2,428 180 25 20 45 67 2,498 
3 3,826 170 20 18 115 42 4,090 
4 2,100 81 25 20 72 25 2,197 
5 2,931 210 20 15 90 30 3,041 
6 2,949 198 40 30 215 68 3,204 
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7 2,146 78 8 5 46 25 2,200 
8 2,976 161 15 12 118 32 3,219 
9 1,757 98 40 30 164 31 1,961 
10 2,059 119 4 2 115 28 2,178 
11 2,475 115 15 12 114 33 2,475 
12 2,100 72 10 8 100 22 1,212 
รวม 29,412 1,687 225 173 1,309 438 30,979 

  ที่มา: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต าบลบุ่งคล้า. 2559 

 6.2  กำรประมง  การประมงของเกษตรกรในต าบลบุ่งคล้า มีการเลี้ยงปลาเป็นหลัก สภาพการเลี้ยงโดยทั่วไป 
เกษตรกรจะขุดบ่อเลี้ยงในแปลงนา ใช้พ้ืนที่ไม่มากนักประมาณ 100 ตารางเมตรต่อบ่อ รายละ 1 – 2 บ่อ นิยมเลี้ยงปลานิล 
ปลาตะเพียน โดยจะปล่อยบ่อละประมาณ 2,000- 4,000 ตัว  เป็นการเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน เหลือบริโภคจะ
จ าหน่าย เลี้ยงเป็นอาชีพไม่มี  จากข้อมูลการส ารวจเมื่อปี 2557 มีเกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยง จ านวน  107 ราย  142 บ่อ คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 96 ไร่  
 6.3 กำรท่องเที่ยว  ใบเสมาหินทรายบ้านกุดโง้งซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้งหมู่ที่  4  
ต าบลบุ่งคล้า   มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่รวบรวมใบเสมาที่พบในบริเวณรอบ ๆ  หมู่บ้าน โดยน ามาเก็บไว้
ในอาคารที่ปลูกสร้างทางด้านซ้ายของ ร .ร.บ้านกุดโง้ง  ใบเสมาทั้งหมดท าด้วยหินทราย มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดค่อนข้าง
ใหญ่  ปลายมนแหลม    ด้านหน้าจ าหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย  ใบเสมาที่สลักลวดลายทั้งชนิดแผ่นเรียบ
และรูปสลักเก็บรักษาไว้ในอาคาร   ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมามักเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่ างๆ  
เช่น  พรหมนารทชาดก  หรือเป็นภาพรูปเคารพ  เช่น  ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว  ภาพพระพุทธเจ้าประทับบน
บัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์  หรือรูปสถูปซึ่งสภาพก่อนปักดินอยู่นอกอาคาร เห็นเพียงยอดสถูป  ส่วนองค์ระฆังรูปหม้อน้ าคงจะ ฝังอยู่
ใต้ดิน  นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ นอกจากนี้ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านซ้ายขวาของถนนยังคงมีใบเสมา
หินทรายขนาดต่างๆ กันปักหลงเหลืออยู่เป็นระยะ ๆ  
 6.4 กำรอุตสำหกรรม  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บุ่งคล้ำ 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน.....2...... แห่ง 
   - โรงสี    จ านวน.....6...... แห่ง 
   - โรงขนมจีน   จ านวน.....1...... แห่ง 
 6.5  กำรพำณิชย์ และกลุ่มอำชีพ 
   - โรงแรม   จ านวน......1..... แห่ง 
   - รีสอร์ท   จ านวน......1..... แห่ง 
   - ค้าปลีก – ค้าส่ง   จ านวน......2..... แห่ง  
   - หอพัก    จ านวน......6..... แห่ง   
   - ร้านค้า   จ านวน......94... แห่ง 

แสดงกำรรวมกลุ่มและสภำพเงินทุนของชุมชนต ำบลบุ่งคล้ำ 
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ที ่ ชื่อกลุ่ม / องค์กร 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที)่ 

จ ำนวน
สมำชิก 
(รำย) 

เงินทุนหมุนเวียน 
(บำท) 

หน่วยงำน 
ที่ให้กำรสนับสนุน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่งคล้า 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฉิม 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดโง้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านกุดโง้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหัวนา 
กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านขวาน้อย 
กลุ่มฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักช าระหนี้ 
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม 

 1 
3 
2 
7 
4 
4 
1 
6 
1 
3 
1 
3 

1-12 

59 
31 
60 
20 
34 
15 
20 
22 
59 
28 
40 
31 
165 

15,000 
31,000 
15,000 
2,000 
3,400 
10,000 
10,000 
10,000 
81,150 
50,000 
84,700 
45,000 

1,000,000 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  584  1,357,250   
ที่มา :ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ. เวทีชุมชนต าบลบุ่งคล้า. 2559 
 6.6   แรงงำน 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลในต าบลบุ่งคล้า ประกอบอาชีพท าการเกษตร นอกเหนือจากฤดูท านา  แล้วจะ
ท างานรับจ้างทั่วไป ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท/วัน/คนข้ึนไป  
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนและชุมชน 
 

แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลบุ่งคล้า 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด 
ครัวเรือนเกษตรกร 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 ขวาน้อย 458 205 463 523 986 
2 หนองฉิม 261 180 428 443 871 
3 บุ่งคล้า 239 170 365 425 790 
4 กุดโง้ง 145 81 216 232 448 
5 สัมพันธ์ 279 131 445 470 915 
6 หัวนา 302 178 366 440 806 
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7 โนนแดง 97 79 169 177 346 
8 โนนหัวนา 229 140 330 338 668 
9 สัมพันธ์ 153 75 214 228 442 
10 ขวาน้อย 145 119 222 283 505 
11 บุ่งคล้า 147 91 235 254 489 
12 บุ่งคล้า 101 72 196 203 399 
รวม  12   หมู่บ้าน 2,558 1,521 3,649 4,024 7,665 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กชช.2ค ปี 2559 
  

 7.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
  กำรใช้ที่ดิน  พ้ืนที่ถือครอง 30,979ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่การเกษตร 30,598 ไร่ คิดเป็นร้อยละ98.7   
แยกเป็นพ้ืนที่ท านา 29,412 ไร่    ไม้ผลไม้ยืนต้น 225 ไร่    และพืชผัก 1,309 ไร่   พ้ืนที่อ่ืนๆ  

หมู่ที่ พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) นำปี ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก 
1 2,683 2,565 3 115 
2 2,498 2,428 25 45 
3 4,090 3,826 20 104 
4 2,197 2,100 25 72 
5 3,041 2,931 20 90 
6 3,204 2,949 40 215 
7 2,200 2,146 8 46 
8 3,219 2,976 18 124 
9 1,961 1,757 40 164 
10 2,178 2,059 4 115 
11 2,475 2,475 15 125 
12 1,212 2,100 7 95 
รวม 30,598 29,412 225 1,309 

        ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ. 2559 
 

ชื่อแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

(ไร่) 
หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 

(หมู่ที)่ 
ได้รับประโยชน์ 

(ครัวเรือน) 
1. ล าห้วยชีลอง 3,400 2,8,7,4 550 
2. ล าห้วยหลัว 8,960 6,10,5,9,2,11,3,8,12,7,4 1,192 
3. ล าห้วยประทาว 3,700 4,8,12,3,11 279 
4. ล าห้วยกุดแหลม 3,500 3,11,8,12 638 
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 7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
แสดงแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 

 7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (น้ ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค) 
  แหล่งน้ ากิน – น้ าใช้   เพ่ืออุปโภค – บริโภค  ที่มีขนาดใหญ่  คือ หนองตาด า และหนองสัมพันธ์ 
หนองตาด า ใช้ผลิตน้ าประปาส่วนภูมิภาค   หนองสัมพันธ์  ใช้ผลิตน้ าประปาระบบผิวดิน  
 

8.  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1  กำรนับถือศำสนำ 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  รวม  7  แห่ง  ดังนี้ 

 1. วัดตาลเดี่ยว   2. วัดนครรังสิต   3. วัดปทุมคงคา  4. วัดโพธิ์ชัย   5. วัดสัมพันธมิตร    6. วัดสามัคคีธรรม 
 7. วัดศรีสุนทร  และส านักสงฆ์  1  แห่ง 

 
8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  1. วันเข้าพรรษา 
  2. วันออกพรรษา 
  3. วันสงกรานต์ 
  4. วันขึ้นปีใหม่ 
  5. ประเพณีวันลอยกระทง 
  6. ประเพณีบุญประเหวด 
  7. ประเพณีท าบุญเลี้ยงศาลตาปู่ 
8.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น     
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รวมกลุ่มจักสาน  ทอเสื่อกก  ซึ่งใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเพ่ือสืบทอดให้แก่ลูกหลาน

เยาวชนรุ่นหลัง  และท าบายศรีสู่ขวัญ 
 ภาษาถ่ิน  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานพ้ืนเมือง 
8.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก   
 -   

5. ล าห้วยกอก 1,850 4 144 
6. หนองโง้ง 700 6,5 142 
7. หนองอ้ายพิมพ์ 90 2 136 
8. หนองตาด า 2,000 1,10 321 
9. หนองระเริง 1,000 1,10 321 
10. หนองสัมพันธ์ 1,200 3,11,2,5,9 120 
11. หนองบ่อใต้ 1,600 8,12,3,11 136 
12. คลองไผ่ 700 4 84 
13. คลองเทา 2,000 3,11,8,12 274 
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9.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 
9.1   น้ ำ     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 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2557 – 2560 ) 

 

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจำ่ยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
 

  1.1  สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

รำยกำร ประมำณกำร 
ปี 2557 

รับจริง 
ปี 2557 

ประมำณกำร 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี 2558 

ประมำณกำร 
ปี 2559 

รับจริง 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

รับจริง 
ปี 2560 

รายรับ         
ภาษีอากร 1,180,000 1,195,286.62 1,200,000 1,227,728.44 1,194,000 1,200,906.00 1,215,000 - 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯ 550,500 750,530.00 552,700 743,950.00 751,200 685,454.00 740,000 - 
รายได้จากทรัพย์สิน 200,000 369,362.19 205,000 308,461.00 369,000 348,524.94 300,000 - 
รายได้เบ็ดเตล็ด 65,000 90,090.00 65,000 196,860.00 95,000 157,388.00 105,000 - 
ภาษีจัดสรร 13,054,500 15,785,502.97 14,065,000 16,878,786.82 14,860,800 18,395,988.64 17,376,800 - 
เงินอดุหนุนทั่วไป 7,500,000 7,940,968.00 7,500,000 6,916,987.00 7,500,000 6,236,648.00 28,803,000 - 

รวมทุกหมวด 22,500,000 26,131,739.78 23,587,700 26,272,773.06 24,770,000 27,024,909.80 48,540,000 - 
         
         

 ประมำณกำร 
ปี 2557 

จ่ำยจริง 
ปี 2557 

ประมำณกำร 
ปี 2558 

จ่ำยจริง 
ปี 2558 

ประมำณกำร 
ปี 2559 

จ่ำยจริง 
ปี 2559 

ประมำณกำร 
ปี 2560 

จ่ำยจริง 
ปี 2560 

รายจ่าย         
รายจ่ายตามแผนงานบริหาร         
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,295,020.00 14,260,760.16 14,357,753.00 12,000,989.43 13,852,320.00 11,527,805.02 16,397,500 - 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 300,000.00 76,000.00 410,000.00 121,350.00 400,000.00 830,215.00 3,240,000 - 
แผนงานการศึกษา 1,857,400.00 997,770.00 2,260,680.00 1,911,972.72 2,673,812.00 2,308,820.60 3,691,830 - 
แผนงานสาธารณสุข 290,000.00 295,881.80 425,000.00 363,346.40 440,000.00 302,023.70 350,000 - 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000.00 23,800.00 461,240.00 144,014.00 692,000.00 557,210.00 852,000 - 
แผนงานเคหะและชุมชน 2,039,600.00 1,092,433.00 2,158,000.00 1,590,923.48 2,393,000.00 10,535,154.82 2,253,300 - 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 505,000.00 490,948.00 590,000.00 430,775.00 130,000.00 129,530.00 630,000 - 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมฯ 315,000.00 251,285.00 270,000.00 215,709.00 210,000.00 88,850.00 105,000 - 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,440,000.00 995,300.00 1,320,000.00 1,381,000.00 2,653,000.00 2,315,000.00 200,000 - 
แผนงานการเกษตร 140,000.00 153,340.00 105,000.00 36,585.00 45,000.00 42,040.00 45,000 - 
แผนงานงบกลาง 1,257,980.00 1,690,073.50 1,230,027.00 640,206.70 1,280,868.00 13,707,024.00 20,775,370 - 

รวมทุกแผนงาน 22,550,000.00 19,556,025.97 23,857,700.00 18,836,871.73 24,770,000.00 42,343,673.14 48,540,000 - 
         
         

 1.2  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
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    1.2.1  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โครงการที่

บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด  จ านวน  208  โครงการ  โครงการที่ด าเนินการจริง 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.87  ของ
โครงการตามแผนพัฒนา  

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  แยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ดังนี้  

   จากแผนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559) เมื่อพิจารณาจากจ านวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้รับการด าเนินการจริงในเชิงปริมาณเพียงร้อยละ 15.87  ของโครงการทั้งหมดที่ได้วางไว้
ในปีงบประมาณ 2559 นับว่าเป็นการด าเนินการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากจ านวนโครงการในแผนพัฒนามี
จ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

  1.2.2  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำประจ ำปีในเชิงคุณภำพ 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ผ่านมานั้นได้ก าหนดไว้หลายด้านและแต่ละด้านค านึงถึง

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยการจัดท าแผนงาน /โครงการ  ซึ่งเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแสดงความคิดเห็นในระดับชุมชน /หมู่บ้าน โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญก่อน-หลัง เอาไว้จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการไปแล้ว ในปีที่ผ่านมาปรากฏว่าการด าเนินการ
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีจ ากัดและมักจะมีปัญหาอ่ืนๆ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
     2.  ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560  
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลส ำคัญ 
 

     ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ าได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป – มาได้สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน เช่น ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรง และก่อสร้าง
ถนนลูกรังที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  และจัดให้มีไฟฟ้าภายในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดแสงสว่างและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
โครงการที่ 

ด าเนินการจริง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 115 12 10.43 
2. การพัฒนาแหล่งน้ า 30 1 3.33 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 13 6 46.15 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  4 1 25.00 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ 20 6 30.00 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 8 1 12.50 
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการปกครอง 18 6 33.33 
                                                              รวม 208 33 15.87 
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สะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุ  ลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ  จัดให้มีประปาหมู่บ้าน  พร้อมทั้งพัฒนาระบบประปาให้ประชาชนใช้น้ า 
ได้ทั่วถึง 
 

  ด้ำนแหล่งน้ ำอุปโภค – บริโภค  ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า  ล าเหมืองส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  วางท่อ
ระบายน้ าเพ่ือการระบายน้ าได้สะดวกในฤดูน้ าหลากและมีแหล่งกักเก็บน้ าเพียงพอส าหรับอุปโภค – บริโภค และเลี้ยงสัตว์ 
 

  ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม สำธำรณสุข   การพัฒนาที่ผ่านมา งบประมาณที่ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข  ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ผ่านมาจากส่วนกลางโดยตรง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   และงบประมาณจากท้องถิ่นในการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพร้อมทั้งจัดอบรม 
ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้มีอาชีพเสริมท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
  ด้ำนเศรษฐกิจ  รำยได้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  การพัฒนาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้ารวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพพ่ึงพา 
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  การพัฒนาที่ผ่านมาได้สนับสนุนส่งเสริม 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

   ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ผ่านมา ได้รณรงคป์ระชาชนมีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ในบริเวณบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง  พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้กับหมู่บ้านต้นแบบในการบริหาร 
จัดการขยะเพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  

  ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรปกครองที่ดีมีประสิทธิภำพ ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับ  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วน
ราชการทุกภาคส่วน เสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น และได้น าปัญหาความต้องการมาจัดท าแผนพัฒนาสามารถ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 2.2  ผลกระทบ  คือ จ านวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผนงานเนื่องจากจ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 ที่น ามาบรรจุไว้ในแผนมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตามความต้องการของประชาชน   
     
 3.  สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำแนวทำงแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
  ปัญหำและอุปสรรค 

 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผน 
   2. การด าเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3. ความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
   4. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร 
   5. แผนงาน/โครงการมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   6. ขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
   7. มีบางโครงการไม่ได้ด าเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
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  แนวทำงแก้ไข 
  1.  ให้แต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลประสานความร่วมมือกันในการด าเนิน 

        กิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
   2.  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท าการประชาสัมพันธ์ให้ 
            ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง 
   3. ให้ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร  ด าเนินโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตาม 
      ปฏิทินการด าเนินงานและเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล  
          ปัญหา/อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1  แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี 
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 -  ควำมม่ันคง 

• การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

 • ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ี
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  

• ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
- ควำมม่ันคั่ง 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูงความเหลื่อมล้ า

ของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศสร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการทางธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ ในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง  

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ควำมยั่งยืน 
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง

เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
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• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา

ในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน    
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
1. ด้ำนควำมม่ันคง   
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล   
 (4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 
2.  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล   
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง  ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมศักยภำพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
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 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ  
               อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม   
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 1.2  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
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2. กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน   
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

           ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
4. เป้ำหมำย  
-  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 
บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)  
     และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
-  การลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
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-  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง 
     ยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม  
 (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
-  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
5.  แนวทำงกำรพัฒนำ  
 1.  กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
-  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

-  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ
แรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม 
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้  ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

-  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

-  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ  
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ  อิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
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เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

- การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร
ขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน  
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่
จ้าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและ ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและ
จัดท า กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ 
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย  สนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ 
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์  และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

 2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด

ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบท
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ  ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
ประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้าง
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เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย  
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

- การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน  

- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้าน
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการ
พัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
- การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้

แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
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- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก โดย  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบ

บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม  
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบาย

ที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ  
ภาคธุรกิจเอกชนและ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

- การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดิน  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า  และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน  กฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน  
เป็นต้น  

4.  กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง  
  -  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็น

เมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

-  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

- การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส าคัญกับนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือ
ช่วยอ้านวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  
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5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 - การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ

ศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ  
อนามัยของประชาชน  

  - การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

 -  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่  เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท้า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

-  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่ง
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ  มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย  

 - การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิ ทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต  

6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
   -  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละ
ยุคสมัย ฯลฯ  

  -  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง  

  -  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน  ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  -  การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็วและ
น่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

 1.3  แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
อย่ำงมีประสิทธิภำพและย่ังยืน 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
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3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไดมาตรฐาน 

  4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์และแนวทำง 
1.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 1.1  กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
  1.1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
  1.1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
  1.1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 1.2  พัฒนำผลิตภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร ได้แก่ ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย โรงงำน พริก ยำงพำรำ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำนเชื่อมโยงกำรตลำดและเครือข่ำยสินค้ำเกษตร 
  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 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน 
สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
  1.2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปทีมีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
  1.2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
  1.2.10  พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
 
  1.2.11  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม 
 1.3  พัฒนำเกษตรกร สถำบันเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน 
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  1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
  1.3.2  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
  1.3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตร และพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 1.4 พัฒนำพื้นที่กำรเกษตร และกำรถือครองท่ีดิน 
  1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
  1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดท าผังเมอืงและผังชุมชน 
 

2.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและศักย์ภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 2.1  พัฒนำอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร 
  2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
  2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
  2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ 
  2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply 
Chain)  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  
  2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามรถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 2.2  พัฒนำฝีมือแรงงำนและบริหำรจัดกำรแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ 
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  2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรีมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรมและมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 
  2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแงงานการคุ้มครอง
แรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงานส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 
  2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ
ค่าจ้าง 
  2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
  2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่าเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม
กับความต้องการของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายในประเทศ 
  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 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตแลพบริการ 
  3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
  3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง
สินค้าและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  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 
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  3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 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 าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 
  1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
 2.  ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ 
  2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
  2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพละปริมาณท่ีเพียงพอ 
  2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรูและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 
 
 3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำม
สมดุลและยั่งยืน 



30 

 
  3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
  3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
  3.4 ส่งเสริมให้มีการตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  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 ใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายชีวภาพ 
  1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
  1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
  1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เที่ยวเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
 2.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร 
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  2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้ เกิดความตระหนั กและทัศนคติที่ เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน 
  2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.6 การสร้างราได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูล
เพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้
พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้และลด
รายจ่ายด้านพลังงาน 
 3. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  3.1 การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้ พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดย
จัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 
  3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
  3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้
มีมาตรฐานตามหลักสากล 
  3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
  3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพ่ือ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้ำหมำย 
  1.  ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2.  ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  3.  สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1.  ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ 
  2.  ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
  3.  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น 
  4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
  5.  ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์และแนวทำง 
 1.  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ 
 1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถานบันการศึกษาในการสร้างค่านิยม ครอบครัวอบอุ่นและการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
 1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของของเด็กและเยาวชนและฟ้ืนฟูเผยแพร่
สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้เวทีแสดงออก 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข็มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ต าบล 
 1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 1.8 ขยายโอกาสการมีการท างานละท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
 1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
 1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
มาใช้อย่างงจริงจัง 
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 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 าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดศึกษามุ่งสู่สากล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมิในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
 2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 3.  กำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข 
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 4.  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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 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 ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล และ
ทัศนคติท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน 
 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
บุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 6. กำรรักษำควำมม่ันคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (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 
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 6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุกเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ 
 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์     

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร  พลังงานทดแทน
ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
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 

• เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

• การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 

• เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

• มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

• มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
              จากการวิเคราะห์  พันกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
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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 

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 
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1.3.3 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานและสถานศึกษา   
1.3.4 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
1.3.5 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  

 1.3.6    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 
1.4.3    สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชน  
           ในพ้ืนที่ทุกระดับ 
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 
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มำตรกำรที่ 1.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเยำวชนและแรงงำนฝีมือในท้องถิ่นให้ มีขีด

ควำมสำมำรถพร้อมรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
แนวทำง 

1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   

1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขัน ใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
 รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

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 
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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 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน   

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 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3    กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 3.1  ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้ำว อ้อย และมัน

ส ำปะหลัง 
แนวทำง 

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 
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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 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 4.1  ส่งเสริมและเร่งรัดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น

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 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 
เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.5 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย  มาเป็น เครื่องมือ ในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

มำตรกำรที่ 4.2   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มำตรฐำน    มีควำม
ควำมปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทำง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 



42 

 
4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

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 พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็น 
จัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 

4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มี 
อัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยว ที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
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มำตรกำรที่ 4.4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ควำมเคำรพและศรัทธำ

ต่อเจ้ำพ่อพระยำแล  
แนวทำง 

4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด
ชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนใน
ประเทศและประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน 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 าคัญของจั งหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออก
จ าหน่ายทั่วประเทศ 

4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 
 

มำตรกำรที่ 4.6   ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทำง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

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 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 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 และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลั งงานในเชิง
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 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการ

ผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
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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   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและกำรเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชำคมอำเซียน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มำตรกำร และแนวทำง 
มำตรกำรที่ 6.1  ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและโลจิ

สติกส์ในภูมิภำค 
แนวทำง 

6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศ

ไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย

กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร

จัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 

ประสิทธิภาพสูง 
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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 าคัญของป่ าไม้กับ

ผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มำตรกำรที่ 7.2  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในกำรจัดให้มีแหล่งน้ ำขนำด
ใหญ่และแหล่งน้ ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมำณและรองรับกำรใช้น้ ำในภำคกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

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 
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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 
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 
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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 ำนึกในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทำง 

8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของส่วนท้องถิ่น 
 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์  เป็นต ำบลน่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  
 2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข 
  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 

  
 
 

2.3  เป้ำประสงค์ 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
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  2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  12. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้  
  13. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  15. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16. มีพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  17.ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  19. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.4  ตัวชี้วัด   
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
  2. ระดับการพัฒนาปรับปรุง,บ ารุงทางการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอ 
  4. ร้อยละของจ านวนแหล่งกักเก็บน้ า อุปโภค – บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 
  5. ร้อยละของระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางการเกษตร 
  7. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 
  8. ร้อยละของประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 
  9. ร้อยละของประชาชนวัยก่อนเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
  10. ร้อยละของประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตความ 
                          เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  11. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  12. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  13. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการศึกษา 
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  14. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
  15. ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนประชาชนมีรายได้ 
  16. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าชุมชนในต าบลเพิ่มขึ้น 
  17. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ท าการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
  18. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  19. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  20. ระดับการการให้บริการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  21. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  22. ระดับเพิ่มข้ึนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 2.5  ค่ำเป้ำหมำย 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ปีละ   25    สาย  
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค   ปีละ   12    โครงการ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข    ปีละ    5     โครงการ 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีละ    2     โครงการ 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ ปีละ    3     โครงการ 
 6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีละ    3     โครงการ 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี ปีละ    5     โครงการ 
 2.6  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
 1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพประปา สะพาน   
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  สะพาน  สอดคล้องกับความ  
    ต้องการของประชาชน 
 3. การพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายในต าบล,ต าบลใกล้เคียง,   
    อ าเภอ,จังหวัด 
 4. การพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
 5. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 6. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 7.  เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 8.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 9.  พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
      และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 12. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้ 
      ให้กับประชาชน 
 13. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
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 14. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
 15. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด  
      การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
 16. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 18. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 19. การน าเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 20. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
 21. พัฒนาจุดบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน 
 22. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 23.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 24. ส่งเสริมให้มีกระบวนมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
 25. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
                ในพ้ืนที ่
 26. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร 
 

 2.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
      จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม  และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  คือ เป็นต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 

 
 
 

กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
               พ้ืนที่การวางผังเมืองของต าบลบุ่งคล้า  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 
ตารางกิโลเมตร  หรือ 30,979.40 ไร่  การวางผัง คือ การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับลักษณะทาง
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กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  คือ  เป็นต ำบล
น่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  
 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    สู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล    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  แบ่งโครงการสร้างการบริหารกิจการภายใน
องค์กร ได้แก่  ส านักปลัดองค์การบริหารต าบล  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  และการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  มีดังนี้ 
 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 1.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  1.1 ส่งเสริม ยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระดับก่อนวัยเรียนให้สู่ความ
เป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป 
  1.3 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
 2. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำรำยได้ 
  2.1 ส่งเสริมอาชีพการสร้างงาน  สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน รวมทั้งรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP 
  2.4 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร 
 3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข  สังคมสงเครำะห์ และคุณภำพชีวิต 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
  4.1 ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใบเสมา 
  4.2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ ปัญหาการก าจัดขยะ  
 5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  5.1 พัฒนาและปับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี 
  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค 
รวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
  5.3 สนับสนุนหมู่บ้านในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 6. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  6.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ 
และฝึกทักษะให้ อปพร. ให้มีศักยภาพ 
 7. นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ 
  7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย 
 8. นโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
  8.1 ส่งเสริมป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐสอดคลองตามนโยบาย 
ของรัฐบาล 
 9. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีและด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร 
  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.  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
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 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
    ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ผลการวิเคราะห์และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการออก
ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านสรุปภาพรวม 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 
  4. ปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่อง
ของรายได้และการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านหัตถกรรม ความยากจน เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนเพ่ือให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาที่
ดีขึ้น 
  5. ปัญหาความต้องการด้านเกษตรกรรม  เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะในพ้ืนที่ของ
ต าบลเนื่องจากอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของต าบลบุ่งคล้า  สภาพปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า  
การใช้ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจ าหน่าย ขาดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดผล 
จึงต้องมีการพัฒนาที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตมากเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก 
  6. ปัญหาความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม   เป็นสภาพปัญหาที่ส าคัญเนื่องจากการขาดกฎกติกา ขาด
จิตส านึกการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเสียจึงมีความต้องการแก้ไข
ปัญหาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนการสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที ่
  7. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  สภาพในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุยังขาดศักยภาพในการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงท าให้คนไม่รู้จัก 
 
 3.2  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
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 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 าลังเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ 
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 
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) การขยายตัวของธุรกิจในพื้นที่มีแนวโน้มสูงมีห้างสรรพสินค้าปลีก-ส่ง  หอพัก  รีสอร์ท อยู่ในพื้นที่ท า

ให้เศรษฐกิจดีขึ้น  ประชาชนในพื้นท่ีมีงานท า อบต. มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษี 
 
 
 
  

 อุปสรรค (Threats) 
     1) สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล  และมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งมากข้ึน 
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2)   มีการปรับปรุง  แก้ไข  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้งจน  
     เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ 
3)   ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 
4)   ภารกิจเพ่ิมมากขึ้นจากการที่ได้รับการถ่ายโอน เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่

เพียงพอในการบริหารจัดการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน 
 

……………………………. 



57 

 
                                                                                                                                                              แบบ ยท.01 

3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองท้องถ่ิน  
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  พ.ศ. 2561 – 2564 

 
                 

 
 

 
                     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาขดีความสามารถในการผลติการจดัการสนิคา้
และบรกิารสรา้งมลูคา่เพิม่อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาการทอ่งเทีย่วใหม้คีุณภาพ 

ไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตร ์
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มแบบมสี่วนรว่มอย่าง

ยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติ 

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยทุธศาสต
รจ์งัหวดั 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาคนและ
สงัคมทีม่คีุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาคุณภาพชวีติ
และความเป็นอยูข่อง
ประชาชนใหเ้ขม้แขง็

และยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาศกัยภาพ

และขดี
ความสามารถดา้น

การเกษตร 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาศกัยภาพ

การทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตร ์
การสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์และใช้

พลงังานอยา่งมคีุณคา่ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่รองรบัการ
เป็นศูนยก์ลางทาง
การตลาดและการ

เชือ่มโยงสูป่ระเทศใน
ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตร ์
การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มแบบมสีว่น

รว่มแบบยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
การบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่มี ี
ประสทิธภิาพ 

ยทุธศาส
ตร ์

ชาติ 20  ปี 

แผนพฒัน
า 

เศรษฐกิจ
ฯ 

ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสต
ร ์

กลุ่ม 
จงัหวดั 

ยุทธศำสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

 

ยุทธศำสตร์  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 
 

ยุทธศำสตร์  
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

 

ยุทธศำสตร์  
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศำสตร์  
การเติบโตทีเ่ป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศำสตร ์
ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ดา้นการท่องเท่ียว  

ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน 

ยุทธศำสตร ์
พัฒนาระบบ โลจิสติกส์สู่ภูมภิาคอาเซ่ียน 

 

ยุทธศำสตร ์
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตร อุตสาหกรรม 

และแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

ยุทธศำสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศำสตร์ 
ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศำสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์  

ความมั่นคง 
ยุทธศำสตร์  

การเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครฐัและ
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศำสตร์  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสตกิส ์

 

ยุทธศำสตร์  
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี 

วิจัย 
และ

นวัตกรรม 

 

ยุทธศำสตร์ 
การพัฒนาภูม ิ
ภาคเมืองและ 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ 
การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้านและภูมิภาค 

ยทุธศาสต
ร ์

การพฒันา 
ในเขต 
จงัหวดั 
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                                                                                                                                                                                                                 แบบ ยท.
01 
                                                                                                                                                                                        
             
  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาคน
และสงัคมทีม่ ี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติและความ
เป็นอยูข่อง

ประชาชนใหเ้ขม้แขง็
และยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาศกัยภาพ
และขดีความสามารถ

ดา้นการเกษตร 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาศกัยภาพ

การทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตร ์
การสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์และใช้
พลงังานอยา่งมี

คุณคา่ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่รองรบัการ
เป็นศูนยก์ลางทาง
การตลาดและการ

เชือ่มโยงสูป่ระเทศใน
ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตร ์
การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มแบบมสีว่น

รว่มแบบยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร ์
การบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่มี ี
ประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาแหล่งน้ า 

อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  
สังคม และสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี
และวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการองคก์รและ
การปกครองที่ดมีีประสทิธิภาพ 

เป้ำประสงค ์
1.  การปรบัปรุง
บ ารุงรกัษาทาง
สะดวกรวดเรว็ใน
การสญัจร 
2. การเชือ่มโยง
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวกขึน้ 
3. การาธารณูป
โภค – 
สาธารณูปการที่
เพยีงพอทีเ่พยีงพอ
ครอบคลุมทัว่ถงึ 

 

เป้ำประสงค ์
1. พฒันาแหล่งกกั
เกบ็น ้าและระบบส่ง
น ้าใหม้มีาตรฐาน 
2. จดัหาแหล่งน ้าให้
เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
3. ผลผลติทาง
การเกษตรเพิม่ขึน้ 

 

เป้ำประสงค ์
1. ประชาชนและชุมชนมี
ความเขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได ้
2. ชุมชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 
3. ชุมชนและสงัคมมี
ความสุขไดร้บัการศกึษา  
สุขภาพดถีว้นหน้า ปัญหา
ดา้นยาเสพตดิลดลง 
4. ประชาชนด ารงชวีติตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อยู่ด ีมสีุขงตนเอง
ได ้

 

เป้ำประสงค ์
1. ชุมชนมคีวาม
เขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได ้
2. ประชาชน มอีาชพี
เสรมิ  เพิม่รายได ้ 
3. ลดค่าใชจ้่ายเพิม่
รายไดใ้นครวัเรอืน 

 

เป้ำประสงค ์
1. เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนไดร้บัการศกึษา
ทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
2. ศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ไดร้บัการ
สบืสานอย่างมคีุณค่า 
3. พฒันาศกัยภาพและ
ปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
ใหม้เีอกลกัษณ์ 

 

เป้ำประสงค ์
1.ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มไดร้บัการ
บรหิารจดัการใหม้คีวาม
สมดุลอย่างยัง่ยนื 
2. ปัญหาปรมิาณขยะ
ชุมชนลดลง 
 
 

 

เป้ำประสงค ์
1. ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ต่อผลงานการใหบ้รกิารของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2. การปฏบิตังิานของ
บุคลากรองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพใน
การใหบ้รกิารประชาชน 
3. ภาคประชาชนมสี่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ มี
ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

 

ยทุธศาสต
ร ์

การพฒันา 
ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสต
ร ์

การพฒันา 
อบต. 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
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                                                                                                                                                                                                               แบบ ยท. 

01 
          

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
1 .ก่อสร้าง ปรับปรุงซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  
ประปา  สะพาน   
2. พัฒนาด้านการคมนาคม 
าธารณูปโภคสาธารณูปการใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาความเชื่อมโยงของ
เส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินให้
เชื่อมต่อภายในต าบล, ต าบล
ใกล้เคียง,อ าเภอ จังหวัด 

 
 

กลยุทธ ์
1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง 
แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

 
 

กลยุทธ ์
1.การน าเทคโนโลยีบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยให้มี
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

2.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ 

 

กลยุทธ ์
1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
3.  น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนมสี่วน
ร่วมระหวา่งภาครฐัและภาค
ประชาชนในการบรหิาร
ทอ้งถิน่ 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุชุนมี
ความเขม้แขง็เฝ้าระวงัการ
ระบาดของยาเสพตดิและ
ปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 
6. พฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะ
ดา้นภาษาในการสื่อสาร 

กลยุทธ ์
1.เสริมสร้างความเข้มแข้ง
ให้กับชุมชนเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
3.พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรครวมทั้งการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

 
แผนงำน 

-  อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

แผนงำน 
-  การเกษตร 

 

แผนงำน 
- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- งบกลาง 

แผนงำน 
- การเกษตร 

- สร้างความเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 

 

แผนงำน 
- การเกษตร 
- ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
- สาธารณสุข 
- บริหารงานทัว่ไป 

 

แผนงำน 
- บริหารงานทัว่ไป 

- สร้างความเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 
- รักษาความสงบภายใน 
- การเกษตร 
- การศึกษา 

แผนงำน 
- การศึกษา 
- ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 
- บริหารงานทัว่ไป 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  11  โครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  21  โครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  11  โครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  9  โครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  19  โครงการ 

 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  85  โครงการ 

 
ผลผลิต/โครงกำร 

จ านวน  47  โครงการ 

 

เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 

 
 

แผนงาน 

ผลผลติ/ 
โครงการ 
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        3.4  แผนผังยทุธศำสตร์ ( Strategy  Map ) 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

วิสัยทัศน ์  
เป็นต ำบลน่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน  

แบบ  ยท.02 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต. 

ยุทธศาสตร ์1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

ยุทธศาสตร ์2 
การพัฒนาแหล่งน้ า 

อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ยุทธศาสตร ์3 
การพัฒนาคุณภาพชวีิต  สังคม 

และสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร ์4 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์5 
การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี
และวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์6 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร ์7 
การบริหารจัดการองคก์รและการ

ปกครองที่ดีมีประสทิธิภาพ 

 
เป้ำประสงค ์

เป้ำประสงค ์
1. การปรบัปรุง
บ ารุงรกัษาทาง
สะดวกรวดเรว็ใน
การสญัจร 
2. การเชือ่มโยง
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวกขึน้ 
3. การาธารณูป
โภค – 
สาธารณูปการที่
เพยีงพอทีเ่พยีงพอ
ครอบคลุมทัว่ถงึ 

 

เป้ำประสงค ์
1. พฒันาแหล่งกกั
เกบ็น ้าและระบบส่ง
น ้าใหม้มีาตรฐาน 
2. จดัหาแหล่งน ้าให้
เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
3. ผลผลติทาง
การเกษตรเพิม่ขึน้ 

 

เป้ำประสงค ์
1. ประชาชนและชุมชนมี
ความเขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได ้
2. ชุมชนมคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 
3. ชุมชนและสงัคมมี
ความสุขไดร้บัการศกึษา  
สุขภาพดถีว้นหน้า ปัญหา
ดา้นยาเสพตดิลดลง 
4. ประชาชนด ารงชวีติตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อยู่ด ีมสีุขงตนเอง
ได ้

 

เป้ำประสงค ์
1. ชุมชนมคีวาม
เขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได ้
2. ประชาชน มอีาชพี
เสรมิ  เพิม่รายได ้ 
3. ลดค่าใชจ้่ายเพิม่
รายไดใ้นครวัเรอืน 

 

เป้ำประสงค ์
1.ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มไดร้บั
การบรหิารจดัการใหม้ี
ความสมดุลอย่าง
ยัง่ยนื 
2. ปัญหาปรมิาณขยะ
ชุมชนลดลง 
 
 

 

เป้ำประสงค ์
1. เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนไดร้บัการศกึษา
ทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
2. ศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ไดร้บัการ
สบืสานอย่างมคีุณค่า 
3. พฒันาศกัยภาพและ
ปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
ใหม้เีอกลกัษณ์ 

 

เป้ำประสงค ์
1. ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อ
ผลงานการใหบ้รกิารขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
2. การปฏบิตังิานของบุคลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
3. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
4. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ มคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 21  โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 12 โครงกำร 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 5 โครงกำร 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 2 โครงกำร 

 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 3 โครงกำร 

 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 3 โครงกำร 

 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีละ 5 โครงกำร 

 

 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์
1 .ก่อสร้าง ปรับปรุงซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  
ประปา  สะพาน   
2. พัฒนาด้านการคมนาคม 
าธารณูปโภคสาธารณูปการใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาความเชื่อมโยงของ
เส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินให้
เชื่อมต่อภายในต าบล, ต าบล
ใกล้เคียง,อ าเภอ จังหวัด 

 
 

กลยุทธ ์
1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง 
แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

 
 

กลยุทธ ์
1.พฒันาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

 

กลยุทธ ์
1.การน าเทคโนโลยีบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยให้มี
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

2.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ 

 

กลยุทธ ์
1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
3.  น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนมสี่วน
ร่วมระหวา่งภาครฐัและภาค
ประชาชนในการบรหิาร
ทอ้งถิน่ 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุชุนมี
ความเขม้แขง็เฝ้าระวงัการ
ระบาดของยาเสพตดิและ
ปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 
6. พฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะ
ดา้นภาษาในการสื่อสาร  

แผนงำน 
แผนงำน 

-  อุตสำหกรรมและ 
กำรโยธำ 

แผนงำน 
-  การเกษตร 

 

แผนงำน 
- สร้ำงควำมเข้มแข็งของ 
  ชมุชน 
- สำธำรณสขุ 
- ศำสนำ วัฒนธรรม ฯ 
- งบกลำง 

แผนงำน 
- กำรเกษตร 

- สร้ำงควำมเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 

 

แผนงำน 
- กำรศึกษำ 
- ศำสนำ วัฒนธรรม ฯ 
- บรหิำรงำนทั่วไป 

แผนงำน 
- กำรเกษตร 
- ศำสนำ วัฒนธรรมฯ 
- สำธำรณสขุ 
- บรหิำรงำนทั่วไป 

 

แผนงำน 
- บรหิำรงำนทั่วไป 

- สร้ำงควำมเข้มแข็ง   
  ของชุมชน 
- รักษำควำมสงบภำยใน 
- กำรเกษตร 
- กำรศึกษำ 

เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 
เป้ำประสงค ์

 

 
กลยุทธ ์

 

แบบ  ยท.02 
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4.2  แบบรำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์  ( แบ ยท. 04 ) 
ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................กองช่าง.........................................................................................................................................................                              
ควำมเชื่อมโยง  ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูมิ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
         ยุทธศำสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
                  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชี่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซี่ยน 

                             รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ยท. 03 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................กองช่าง.................................................................................................................................................... .....                              
ควำมเชื่อมโยง  ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูมิ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
         ยุทธศำสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชี่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
 

                             รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  

 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จัดการสินค้าและ
บริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 
 
 

 
 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เชี่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซี่ยน 
 
 
 
 

 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

 
 
 

 
1. การเชือ่มโยงเสน้ทาง
คมนาคมทีส่ะดวกขึน้ 
2. การปรบัปรุง
บ ารุงรกัษาทางสะดวก
รวดเรว็ในการสญัจร 
3. การสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการทีเ่พยีงพอ
ทีเ่พยีงพอครอบคลุม
ทัว่ถงึ 
 

 
 1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
เสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก 
2.  ระดบัการพฒันา
ปรบัปรุง,บ ารุงทางการ
คมนาคม สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการเพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการทีเ่พยีงพอ 
 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
ปีละ  25  โครงการ 

 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  
ประปา  สะพาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 
3. พัฒนาความเชื่อมโยงของ
เส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินให้
เชื่อมต่อภายในต าบล ,ต าบล
ใกล้เคียง ,อ าเภอ,  จังหวัด 

 
จ านวน 

85  โครงการ 

 
กองช่าง 

 
ส านักปลัด อบต. 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต / โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ยท. 03 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน ...............ส านักปลัด / กองสวสัดิการและสังคม / กองการศึกษา......................................................................................................................................... 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูมิ  : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                        

 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จัดการสินค้าและ
บริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 
 
 

 
 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เชี่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคม
อาเซี่ยน 
 
 
 
 

 
พฒันาปรบัปรุง
แหล่งน ้าอุปโภค 
– บรโิภค และ
ท าการเกษตร 

 
1. พฒันาแหล่งกกัเกบ็
น ้าและระบบส่งน ้าใหม้ี
มาตรฐาน 
2. จดัหาแหล่งน ้าให้
เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
3. ผลผลติทาง
การเกษตรเพิม่ขึน้ 

 
1. รอ้ยละของจ านวนแหล่ง
กกัเกบ็น ้า อุปโภค – 
บรโิภค เพิม่มากขึน้ 
2. รอ้ยละของระบบส่งน ้า
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตรที่
ไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
ผลผลติทางการเกษตร 
 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
ปีละ  12  โครงการ 
 

 
1. พัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ขุดลอก  แหล่งกักเก็บน้ า ล า
เหมือง อ่างเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบระบบ
ส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

 
จ านวน 

47  โครงการ 
 
 

 
กองช่าง 

 
 
 

 
ส านักปลัด 

  

แบบ  ยท. 03 



65 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

 
 
 
 
 
ส ำนัก / กอง  / ส่วน ...............ส านักปลัด........................................................................................................................................................................... 

ความเชื่อมโยง   ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูม ิ  : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศำสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

                 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต / โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
การพฒันา
คุณภาพชวีติ  
สงัคม  และความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้
เขม้แขง็และยัง่ยนื 

 
1. ประชาชนและ
ชมุชนมคีวาม
เขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได้ 
2. ชมุชนมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ3. ชมุชน
และสงัคมมคีวามสุข
ไดร้บัการศกึษา  
สุขภาพดถีว้นหน้า 
ปัญหาดา้นยาเสพตดิ
ลดลง4. ประชาชน
ด ารงชวีติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อยู่ด ีมสีุข 
พึง่ตนเองได้ 

 

 
1. รอ้ยละของปัญหาดา้น
ยาเสพตดิต่อปีลดลง 
2. รอ้ยละของประชากรมี
สุขภาพดถีว้นหน้า 
ปัญหาสาธารณสุขใน
พืน้ทีล่ดลง 
3. รอ้ยละของประชาชน
วยัก่อนเรยีนและวยัเรยีน
ไดร้บัการศกึษาทีด่มีี
คุณภาพ 
4. รอ้ยละของประชาชน
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมี
คุณภาพชวีติความ
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ปีละ  5   โครงการ 

 
1.เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับ
ชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
2. ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพ
ชวีติ เดก็ สตร ี ผูส้งูอายุ 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร  ผูป่้วย
เอดส ์
3. พฒันาเฝ้าระวงัป้องกนัและ
ควบคุมโรครวมทัง้การดูแล
สุขภาพของคนในชมุชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จ านวน 

19  โครงการ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

 
ส านักปลัด 

แบบ  ยท. 03 



66 

 
 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต / โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ รายได้ 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 
1. ชมุชนมคีวาม
เขม้แขง็พึง่พาตนเองได้ 
2. ประชาชน มอีาชพี
เสรมิ  เพิม่รายได ้ 
3.  ลดค่าใชจ้่ายใน
ครวัเรอืน 
 

 
1. จ านวนกลุ่มอาชพีที่
ไดร้บัการพฒันาความรูม้ี
ทกัษะในการประกอบ
อาชพี 
2. รอ้ยละของประชาชนมี
อาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

 3. รอ้ยละของรายไดต่้อครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
ปีละ  2   โครงการ 

 
1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาและ
วัสดุในท้องถ่ินให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิด
รายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชนและ
แรงงานฝีมือในท้องถ่ินให้มี
ทักษะพร้อมรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

 
จ านวน 

9  โครงการ 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 



67 

 
 
ส ำนัก / กอง  / ส่วน ...............ส านักปลัด / กองกำรศึกษำ........................................................................................................................................................................... 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูม ิ         : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศำสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด     : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

                          

 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  

 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต / โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 
การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว 

 
1. เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนไดร้บั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ
มากขึน้ 
2. ศาสนา
ศลิปวฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ได้รบั
การสบืสานอย่างมี
คุณค่า 
 

 
1. รอ้ยละของประชาชน
ทีเ่ขา้ถงึและไดร้บั
การศกึษา 
2. ระดบัการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการ
อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่
เพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละของ
นกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้
ประชาชนมรีายได้ 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
ปีละ  3  โครงการ 

 
1. พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา
ในระดบัก่อนวยัเรยีนและส่งเสรมิการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดั
การศกึษาพรอ้มทัง้สรา้งเครอืขา่ย
ร่วมกบัโรงเรยีนในพืน้ที่ และชมุชน 
2. ส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา  
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน 
และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
4. พฒันาปรบัปรุงแหล่งท่องเทีย่วใหม้ี
ภมูทิศัน์ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ดงึดดู 
นกัท่องเทีย่ว 

 
จ านวน       

11  โครงการ 

 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

 
ส านกัปลัด 

แบบ  ยท. 03 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................................ส ำนักปลัด................................................................................................................................................. 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูมิ              : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

  ยุทธศำสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด      : ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยัง่ยนื  

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ                         

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต / โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ยท. 03 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................................ส ำนักปลัด/ กองกำรศึกษำ............................................................................................................................................................ 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศำสตร์จังหวัดชัยภูมิ              :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศำสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ                         

 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. ร้อยละของพื้นที่ป่า
ชุมชนในต าบลเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณ
น้ าที่ใช้ท าการเกษตร
เฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 
3. ขีดความสามารถใน
การก าจัดขยะของชุมชน
เพิ่มข้ึน 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
ปีละ  3   โครงการ 

 
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนให้
มีจ านวนเพิ่มข้ึน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ินใน
การจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและรองรับการใช้น้ าท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. การน าเทคโนโลยีบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
จ านวน 

11  โครงการ 
 

 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ผลผลิต / โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต / โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

แบบ  ยท. 03 
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พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

 
การบริหาร
จัดการองค์กร
และการปกครอง
บ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลงานการ
ให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ขีดความสามารถใน
การให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. ชุมชนมีความ
เขม้แข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
1. ระดบัความพงึพอใจของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร 
2. ระดบัการการใหบ้รกิาร
ของบุคลากรมปีระสทิธภิาพ 
3. ระดบัการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด 
4. ระดบัเพิม่ขึน้ของความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ปีละ   5  โครงการ 

 
1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 
3.น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการการ
มสี่วนร่วมระหวา่งภาครฐัและ
ภาคประชาชนในการบรหิาร
ทอ้งถิน่ 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุชุนมี
ความเขม้แขง็เฝ้าระวงัการ
ระบาดของยาเสพตดิและปัญหา
อาชญากรรมในพืน้ที่ 
6. พฒันาบุคลากรใหม้ี
ความสามารถดา้นภาษาในการ
สื่อสาร  

 
จ านวน 

21  โครงการ 

 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

 
ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 4  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏบิัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนสนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

ด้านการเศรษฐกิจ -  อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ./ อ าเภอ/จังหวัด / 

กรมส่งเสริม/กรมทาง

หลวง 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อุปโภค - บริโภค 

ด้านการเศรษฐกิจ - การเกษตรและแหล่งน้ า กองช่าง อบจ./ อ าเภอ/จังหวัด / 

กรมส่งเสริม/กรมทรัพย์ 

กรมชลประทาน 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข สังคม ประชาชน 

ให้เข้มแข็งยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านการด าเนินการอื่น 

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- สาธารณสุข 

- ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาฯ 

 - งบกลาง 

กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

สนง. พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ์

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านการเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- การเกษตร 

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 

 

5. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

 ประเพณีวัฒนธรรมและ 

การท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริหารทั่วไป 

- การศึกษา 

- ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาฯ 

 - บริหารงานทั่วไป 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

 

ส านักปลัด 

 

6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ด้านการเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริหารทั่วไป 

 

- การเกษตร 

- ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาฯ 

 - สาธารณสุข 

- บริหารงานทัว่ไป 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

ส านักปลัด 

7 การบริหารจัดการองค์กรและการ

ปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ด้านบริหารทั่วไป 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- บริหารงานทัว่ไป 

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- รักษาความสงบภายใน 

- การเกษตร 

- การศึกษา 

ส านักปลัด 

กองสวัสดิการ 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

 

ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 5   กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 1. กำรตดิตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  1.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกรอบ แนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผล
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

  3. ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน 

               ประสิทธิภาพ 

  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 

  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่

     ได้รับบริการ และการประเมินผลผิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

  7. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
 1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 

  3. การประเมินผลกระทบ 
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 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผน
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
  1.2 ระเบยีบ วิธกีำรตดิตำมและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน ผล
การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล 
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรว่มและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

1.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล มีขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
 5. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
 6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด 
  1.3  ก ำหนดเครื่องมือที่ใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

     3.10  ผลผลิต / โครงการ (5) 

รวม 100 

 
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น  4  ปี 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2.  การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 

3.  การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 

5.  โครงการพัฒนา   ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
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     5.2  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลติโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลติโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาต ิ (5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ (5) 

     5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลติของโครงการ )  (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11  มีการก าหนดตัวช่ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวม 100 
  

2. กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำร2. กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำร  
    เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหาแนวปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายงานบรรลุเป้าหมาย  และและสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพ่ือการพัฒนาสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคตต่อไปในอนาคตต่อไป  
  จากการประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.บุ่งคล้า ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี  มีโครงการรวมทั้งสิ้น 208 โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนา
สามปี ประจ าปี 2559 จ านวน 42,784,500 บาท แต่เมื่อน าโครงการในแผนพัฒนาไปบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559  จ านวน 33 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ จ านวน 3,387,666 บาท และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ ประจ าปี 2559  สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้ทั้งสิ้น 33 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.87 ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ จากจ านวนร้อยละของโครงการที่ได้ดาเนินการเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก สาเหตุของการดาเนินโครงการไม่บรรลุตามการตั้งโครงการ ตาม
แผนพัฒนาฯ สืบเนื่องจากมีการบริการสาธารณะหลายด้านแต่ทรัพยากรด้านงบประมาณ  มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ 
ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาโครงการบางส่วนเท่าที่จ าเป็นเร่งด่วน และเห็นว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
  ปัญหำ  คือ  ไม่ปฏิบัติตามแผนด าเนินการ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ประจ าปี 2559  และ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องน าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มาจัดท าแผน
ด าเนินการ คือแผนที่ก าหนดเงื่อนระยะเวลาของการจัดท าโครงการ ว่าจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการในเวลาใด 
แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่จะเร่งด าเนินการ
ในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ  
 

3.3.  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิน่ในสรุปผลกำรพัฒนำท้องถิน่ในภำพรวมภำพรวม  
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     ผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
  1)  ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามและ 
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  และการประสานงาน 
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  2)  ไดใ้ช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันก าหนดว่า 
ในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด 
  3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและก าหนด
ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด 

4) ประชาชนได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ 
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 ในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ  การน าโครงการในแผนพัฒนาสามปีไปด าเนินการยังมีน้อยเมื่อเทียบกันระหว่าง
จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอยู่หากมีการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท าให้
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
บุ่งคล้าก็เพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
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4. 4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคตข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  
  1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) มีจ านวนมากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะ
โครงการที่เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในสามปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะท าให้เห็นว่า 
อบต. ไม่สามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้  
  2. หน่วยงาน/ส านัก/กอง ต้องเร่งด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณและ
ให้สอดคล้องกับแผนดาเนินการที่หน่วยงาน/ส านัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลด
ปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน)และสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลาต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป  
  3. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดาเนินโครงการในรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน และแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพ่ือให้
ข้อมูลการท างานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  
  4. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือน ากิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. และให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณหรือ
รายได ้เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถท าร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
และลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมมากข้ึน  

  
****************************  
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สรุปแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

 
ด้ำน แบบ จ ำนวน/โครงกำร หมำยเหต ุ

โครงสร้ำงพื้นฐำน    

แผนงำนอุตสำหกรรม ผ.01 85 21,923,200 
แผนงำนอุตสำหกรรม (อุดหนุนไฟฟ้ำ) ผ.02 15  2,153,500 
แผนงำนอุตสำหกรรม (ประสำน อบจ.) ผ.03 21 139,695,000 
แผนงำนอุตสำหกรรม (ประสำนจังหวัด) ผ.05 23 146,195,000 
  รวม  144  โครงกำร 309,966,700 

ด้ำนแหล่งน้ ำ    

แผนงำนกำรเกษตร ผ.01 47 8,262,500 
แผนงำนกำรเกษตร (ประสำน อบจ.) ผ.03 21 108,632,000 
แผนงำนกำรเกษตร (ประสำนจังหวัด) ผ.05 21 112,132,000 
  รวม  89  โครงกำร 229,026,500 

ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต    

แผนงำนสำธำรณสุข ผ.01 6 385,000 
แผนงำนสำธำรณสุข (อุดหนุน อสม.) ผ.02 1 90,000 
  รวม  7  โครงกำร 475,000 
    

ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำฯ    

แผนงำนกำรศึกษำ ผ.01 6 1,455,000 
แผนงำนกำรศึกษำ(อำหำรกลำงวัน สพฐ.) ผ.02 1 650,000 
  รวม  7  โครงกำร 2,105,000 

ด้ำนกำรบริหำรกำรปกครอง    
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ผ.01 14 2,153,500 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร) ผ.02 1 25,000 
  รวม  15  โครงกำร 2,178,500 
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