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การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
   3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
          พันธกิจ   พัฒนาการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
                          ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          เป้าประสงค์ 
      1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน 
      2. จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬา เพ่ิมขึ้น 
      3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน 
          ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

        1. ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) เพ่ิมขึ้น 

        2. ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
        3. ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบสาน เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

ร้อยละของจ านวนสถานศึกษา             
ที่เข้าร่วมโครงการการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของระบบประกันสุขภาพ
ภายนอก 

3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวนโครงการที่สนับสนุน 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จ านวนโครงการที่เพ่ิมข้ึนในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 

สว่นที ่สว่นที ่33 
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5. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่น
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬานันทนาการและการออกก าลังกาย จ านวนโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน
การกีฬานันทนาการและการออก
ก าลังกาย 

7. ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
งานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
    คนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                พันธกิจ   
                      1. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

           2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
                เป้าประสงค์  

 1. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
   2. สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

      ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

   2.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมอาชีพการลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนสินค้า OTOP 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ัน 

2. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 

3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนโครงการที่สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวนโครงการที่สนับสนุน             
การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จ านวนครอบครัวที่ด าเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ  
ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

7. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จ านวนผู้ป่วย ด้วยโรคส าคัญที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง
(ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่) 

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/                
ผู้ติดยาเสพติด 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/กองแผนและงบประมาณ/ส านักปลัดฯ/กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
        พันธกิจ    พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
        เป้าประสงค์  

1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

        ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 

     2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
     3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว จ านวนถนน แหล่งน้ า  
ที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

2. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระบบ
นิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ านวนกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ านวนบุคลากรที่ผ่านการเข้าอบรม
ในด้านการท่องเที่ยว 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ/กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 
     การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
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         4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       พันธกิจ   ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ แก้ไขปัญหา 
                     มลภาวะ  การก าจัดขยะมูลฝอย  

                 เป้าประสงค์   
                          1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. ปัญหาการจัดการขยะลดลง   
                 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

             1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              2. ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะลดลง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การก าจัดขยะมูลฝอยและ 
    สิ่งปฏิกูล 

จ านวนโครงการในการแก้ไข 
การจัดการมลภาวะ 
การก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง/กองการศึกษาฯ 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 7 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
             พันธกิจ    พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
             เป้าประสงค์  
  1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
  2. แหล่งน้ าได้รับการบริหารจัดการ 
  3. รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 
             ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

    1.  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน 
      2. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ 
      3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานและถนนที่
ได้รับการบ ารุงรักษา 

2.  การบริหารจัดการแหล่งน้ า จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการบริหาร
จัดการ 

3.  ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง / กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  
   การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ:  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง 
    สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

              พันธกิจ    ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
                               และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
              เป้าประสงค์  

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดชัยภูมิ 
  2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
              ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
                      1.  ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
            2.  ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
           3. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

2.  การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 

จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดย
การน าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

5. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร จ านวนโครงการการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงองค์กร 

6. พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน บ้านพักอาศัยและระบบ
สาธารณูปโภค 

จ านวนโครงการการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองกิจการสภา/กองแผนและงบประมาณ/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/    กอง
พัสดุและทรัพย์สิน/กองการศึกษาฯ/กองการเจ้าหน้าที่/หน่วยตรวจสอบภายใน 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
             เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 8  
              การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
              พันธกิจ      ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทนอย่างมีคุณค่า 
              เป้าประสงค์  

1. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 

              ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
         1. จ านวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 
         2. จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน จ านวนโครงการที่ให้การสนับสนุน
การผลิตการใช้พลังงานทดแทน 

2.  ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการให้
ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

   3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

ผ. 01  บัญชีโครงการพัฒนา 

ผ. 02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

ผ. 03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 


