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ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ คือ 

“ เมืองน่าอยู่  อูพ่ลังงานทดแทน  ดนิแดนแหง่การท่องเที่ยว  กีฬาเด่น  เน้นการศกึษาศาสนา

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

2. ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานโดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศกึษา หลักสูตรการศกึษา คุณภาพผูเ้รียน บุคลากรทางการศกึษาและสถานศกึษา 

  3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก   เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 

5. จัดหาและพัฒนาแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรคส์ังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่ง 

    การเรียนรู้ 

  6. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกก าลังกาย 

  7. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP 

2. การสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพพลานามัยของประชาชน 

3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคม 

   ให้มคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

7. การเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

สว่นที ่สว่นที ่๔๔ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

  2. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศนว์ิทยา            

      ทางประวัตศิาสตร์ โบราณสถาน ให้มศีักยภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย 

  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้เอือ้ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 

  2. การบริหารจัดการแหล่งน้ า 

  3. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ การปลูกพืชพลังงานทดแทน การผลิต  

      และการใชพ้ืชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนา  

    ท้องถิ่น 

2. การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานภาครัฐ   

    ภาคเอกชน   

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีทัศนคติและจติส านึกในการปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใส  

    ตรวจสอบได้ส่งเสริมการมสี่วนรว่มและประชาชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

  4. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างาน โดยการน าวัสดุ อุปกรณ์   

              ครุภัณฑ ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  5. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนข์ององค์กร 

  6. พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 

    “เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ   ควบคู่กับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

  จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  สามารถก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด

ชัยภูมิ  ในประเด็นส าคัญ  4   ประการ ดังนี้ 

   1. พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใหม้ีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

    2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

   3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

   4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

นโยบายผู้บริหาร 

 1. นโยบายด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  1.1 ส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล 

มัธยมศกึษา อุดมศกึษาให้สู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น 

  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ใหม้ี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู้ 

  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศกึษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มคีวาม

เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการดว้ยตนเอง ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนา

บุคลากร หลักสูตร สื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป 

  1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยใหเ้ด็กและเยาวชนได้ศกึษาศาสนา และร่วม

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น 

  1.6 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล 

 

 

 



แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิ
 

4 - 4 

 2. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนารายได้ 

  2.1 ส่งเสริมอาชีพทางดา้นงบประมาณและทุน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้

ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใชปุ้๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลติ 

  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP ของรัฐบาล 

  2.4 ส่งเสริมการลงทุนและพาณชิยกรรมในจังหวัด ทั้งด้านพลังงานทดแทนและการ

ท่องเที่ยว 

  2.5 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรส่งเสริมการสร้างแหล่ง

อาหารสู่แหล่งน้ าธรรมชาติใหม้ากขึ้น 

 3. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ์และคุณภาพชวีิต 

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกลุ่มสตรี อสม. อพปร. ตามแนวนโยบายรัฐบาล 

  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส มคีุณภาพชีวติที่ดี 

  3.3 สง่เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ

ประชาชน 

  3.4 สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 

 4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 

  4.2 ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้มกีารพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้มศีักยภาพ และความ

ปลอดภัย 

  4.3 สง่เสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย 

  4.4 สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดันให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดอย่างบูรณาการ 

  5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

  5.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี 

  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 

บริโภค และรวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 
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  5.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

ให้สามารถตอบสนองประโยชนส์ุขของประชาชน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจ าเป็นที่เรง่ดว่น ตามอ านาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  6. นโยบายด้านความปลอดภัย 

  6.1 ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันปัญหาอาชญากรรม รว่มกับภาครัฐ 

  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

  6.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนเพิ่มเครื่องมือและฝกึทักษะ อพปร. ให้มศีักยภาพ 

 7. นโยบายด้านการกีฬา 

  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มอื

อาชีพ 

  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกก าลังกายและ

สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 

  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาใหท้ันสมัย 

 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี และด้านการบริหารจัดการองคก์ร 

  8.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

  8.2 ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐ องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

และประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

   8.3 ผลักดันใหม้ีการจัดท าฐานขอ้มูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพืน้ที่จังหวัด

ชัยภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

  8.4 พัฒนาบุคลากรใหเ้กิดวิสัยทัศนใ์นการท างาน มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม อันจะท า

ให้เกิดการพัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

  8.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนา

องค์กรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อประโยชน์ตอ่การพัฒนาท้องถิ่นและ

ให้บริการประชาชน 

 9. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ส่งเสริมการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ สอดคล้องตาม

นโยบายรัฐบาล 

  


