
22 

ส่วนที่ 2  สรุปการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การจั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
         งบประมาณด้านการคลังท้องถิ่น    

 การบริหารรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

ปี  พ.ศ. 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  

รายการ 

รายรับ 1,179,354,955.35 1,504,798,106.08       1,799,840,134.06  

รายจ่าย 1,114,371,212.25 1,396,524,768.67       1,351,581,690.15  

การบริหารรายรับ    

ตารางแสดงบัญชีรายรับ (รวมเงินอุดหนุน) 3 ปีย้อนหลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูม ิ       

หมวด              รายรับจริง 

  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559  

    . หมวดภาษีอากร       

    -  ภาษีที่จัดเก็บเอง 34,490,343.34 34,645,758.75           34,237,449.53  

    -  ภาษีจัดสรร 358,550,550.37 361,079,129.55          363,420,159.13  

รวมหมวดภาษีอากร 393,040,893.71 395,724,888.30 397,657,608.66 

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ             1,606,319.00            14,212,288.19              2,205,760.50  

และใบอนุญาต       

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,545,777.70 5,432,977.56             5,113,408.41  

4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 6,486,800 2,536,300.15             3,083,500.00  

5. หมวดรายได้จากทุน                 81,257.00  17,978.00   -  

6 หมวดเงินอุดหนุน       

    -  เงินอุดหนุนทั่วไป 421,665,053 457,895,467.00          719,571,199.39  

    -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 350,928,854.94 628,977,606.88          277,580,800.00  

รวมเงินอุดหนุน 772,593,907.94 1,086,873,073.88          997,151,999.39  

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,179,354,955.35 1,504,798,106.08       1,394,809,608.05  
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาศาสนา  และการกีฬา 

 การพัฒนาการศึกษา และกีฬา จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย   ยกรับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

และระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สร้างสรรค์สังคมส่วนท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปออกก าลังกาย  เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ขึ้น เช่น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

โครงการจัดกิจกรรมวันครู โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น 

 การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปะอันเป็นอัตลักษณ์ทางภูมิ

สังคมของท้องถิ่น และส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านในการสืบสานองค์ความรู้ ค่านิยม  เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การ

ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมงาน

ประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลและงานการชาดจังหวัดชัยภูมิ โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือน 6  โครงการส่งเสริม

อนุรักษ์ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นไทยชัยภูมิ และโครงการเดินธรรมยาตรา ฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมขาติลุ่มน้ าล าปะ

ทาว (ครั้งที่ 14)  ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

สมาชิกในครอบครัวมีความอบอุ่น สนับสนุนการฝึกอาชีพ แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ การฝึกอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมตัวเพ่ือตั้งกลุ่มสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงใน

อาชีพ  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังงานแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล สนับสนุนการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สนับสนุนด้านการ

สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน สนับสนุนการเฝ้าระวังอุบัติภัยและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ขึ้น เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายสตรี

จังหวัดชัยภูมิ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  โครงการเสริมสร้าง

พลังจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม่เมืองหนาวเพ่ือการค้า   
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โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอชังข้าวเพ่ือปรับปรุงดิน

และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดชัยภูมิ โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขจังหวัดชัยภูมิ โครงการสนับสนุนกิจกรรมด าเนินกิจกรรมวัน อสม.

แห่งชาติ โครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ผูกพัน 3 วัย  โครงการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน

แห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ และโครงการอบรมสัมมนาการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 การส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเป็นการพัฒนาปรับปรุงปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยว  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  พัฒนาบุคลการทางด้าน

การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  อันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือความหลากหลาย

ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน สร่างความเชื่อมโยงเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิ 

ให้มีความต่อเนื่องส าหรับนักท่องเที่ยว  ส่งเสริมพัฒนาสินค้า หัตถกรรม  อุตสาหกรรม และบริการอ่ืนส าหรับ

นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ขึ้น เช่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอก

กระเจียวงาม  และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหัศจรรย์เจ็ดดาว เก้าตะวัน รับโชควันปีใหม่ ที่มอหินขาวฯลฯ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จะเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุงทาง

คมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ า ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ก่อสร้าง  

ปรับปรุงระบบน้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าไปสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริม 

การบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนให้มีศูนย์แสดงและกระจายสินค้า  ส่งเสริมการผลิต จ าหน่าย โดยใช้

วัตถุดิบ แรงงานและบริการที่ดีอยู่ในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 ขึ้น เช่น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  ตลอดจนมีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ท าให้

ประชาชนสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว  โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อย

สลายตอชังข้าวเพื่อปรับปรุงดินและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดอบรมและสาธิตการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอชัง

ข้าวให้แก่กลุ่มตัวแทนเกษตรกรทั่วจังหวัด ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเปน็การดูแลรักษาแหล่งน้ า ป่าไม้ ปลูกผังเยาวชน

ให้มีจิตใจรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมและผลักดันให้มีระบบก าจัดขยะรวม ส่งเสริมกระแสการลดภาวะเรือนกระจก 

เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 5  

ขึ้น เช่น  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเทิดไท้องค์มหาราชินี ณ บริเวณสระหนอง

แสง ต าบลบ้านเล่า  อ าเภอเมือง , บึงซึงวึก ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  อ าเภอเนินสง่า , บ้านหนองสระ ต าบล

โพนทอง อ าเภอเมือง , สระน้ าสาธารณะบ้านหลุบงิ้ว  ต าบลบ้านกอก อ.จัตุรัส , สระห้วยกุ่ม บ้านห้วยหว้า ต าบล

ห้วยบง อ าเภอเมือง , สระหลวง ต าบลบ้านเขว้า , สระเลา ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์, และฝายค าตั้ว

ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพืชพลังงานทดแทน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร จังหวัด

ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบูรณาการเพื่อการพัฒนาร่วมกัน 

 การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาร่วมกัน จะเป็นการประสานการจัดท าแผนพัฒนาบูรณาการกับหน่วยงาน

หรือองค์กรอื่นในการพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ การถ่ายเทข้อมูลด้านการพัฒนาหรือข้อมูล

ทางเทคนิคกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือความเป็นเอกภาพ เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่

การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึ งได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 7  ขึ้น เช่น โครงการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ชัยภูมิ  เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนขององค์กร 

ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนลดขั้นตอนการท างาน การน าวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ศักยภาพ มีจิตส านึกและทัศนคติทางบวกในการด ารงตน 

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก่อสร้าง 

ปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน เพ่ือเป็นการน าแผนพัฒนาสู่การ

ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 8  ขึ้น เช่น   โครงการอบรม

หลักสูตร “ฉันคือข้าราชการที่ดี” ต าแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   โครงการอบรม 
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คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดชัยภูมิ   

ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์จังหวัดชัยภูมิ  และจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเพ่ือเป็นเวทีระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือการ

ปฏิรูปจังหวัดตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป  โครงการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

(e-GP) ด้วยระบบ อิเล็ทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

เตรียมความพร้อมในการขอเลื่อนวิทยะฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ  โครงการจัดท าแผนการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่มโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมการจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้น (MySQL)  โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม 

Word Press และโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในมวลชน  ฯลฯ                                 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาพลังงานทดแทน 

การพัฒนาพลังงานทดแทน  จะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน สนับสุนน

การวิจัย ในการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน เพ่ือเป็นการน า

แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดท าโครงการด้านยุทธศาสตร์ที่ 9  ขึ้น เช่น   

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดอบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ให้แก่

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายกว่า 300 คน พร้อมศึกษาดูงาน  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการอนุรักษ์

พลังงาน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนมีการศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดนคราชสีมา 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ข้างต้น องค์การบริหารส่วน

จังหวัดได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  ครบทั้ง 9 ยุทธศาสตร์  

2. ผลท่ีได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

    2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

  2.1.1  ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มีการก่อสร้าง

ถนน  เพ่ือให้การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน 

 2.1.2  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น 

 2.1.3  เกษตรกรมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน 

 2.1.4  สามารถส่งเสริมและสนับสุนนด้านการตลาดให้เกษตรกร โดยการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิด

การต่อยอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 2.1.5  เกษตรกรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรแบบพอเพียง 

 2.1.6  เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการกองทุนบทบาทสตรีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 2.1.7  ประชาชนมีรายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 2.1.8  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง  และเป็นธรรม 

 2.1.9  ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดสามารถปฏิบัติ ประสานการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบผลส าเร็จในการท างาน 

      2.2  ผลกระทบ 

   เป็นการวัดผกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินโครงการทั้งในเชิงบวกและลบ จ าแนกตาม 1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของชุมชน  ความมั่นคงของ

อาชีพ (หมายถึง โครงการ/กิจกรรมส่งผลต่อการประกอบอาชีพหลัก) ราคาเครื่องอุปโภค/บริโภค  2) ด้าน

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน  สภาพของพ้ืนที่ถนน/แหล่งน้ า ความคล่องตัวในการเดินทาง                        

3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน การด าเนินชีวิตประจ าวัน หมายถึง 

โครงสร้างครอบครัว ลักษณะบ้านเรือน  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว/เพ่ือนบ้าน  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา

การย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการต่อต้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  3. สรุปปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาศาสนา  และการกีฬา  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนและยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบ พัฒนาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการออกก าลังกาย เป็นต้น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และสนับสนุน

กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง  ประชาชนส่วนใหญ่มีความ

คาดหวังให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เน้นการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างรายได้ ตลอดจนพัฒนาด้าน

สุขอนามัย เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน และอยากให้ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร์เพ่ือให้มีอาชีพ         

หลังฤดูเก็บเกี่ยว   

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาปรับปรุงปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือความหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ 

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนใน

พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
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1. พัฒนาด้านถนน  ปรับปรุงถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีความคงทนถาวรเป็นถนน 

คอนกรีตหรือลาดยาง และควรให้เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล  และอยากให้มีถนนเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร

เพ่ือสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

       2. พัฒนาด้านแหล่งน้ า  โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรขุด

ลอกคลองให้ลึกมากกว่าเดิม ขุดเจาะบ่อบาดาล ตลอดจนต้องการประปาหมู่บ้านในชุมชน เพราะช่วงฤดูแล้งน้ าไม่

พอใช้                                      

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนส่วนใหญ่

ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้

เป็นเมืองปลอดมลภาวะ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบูรณาการเพื่อการพัฒนาร่วมกัน  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  ต้องการให้มีความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ลดขั้นตอนการท างาน ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาพลังงานทดแทน  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องพลังงานทดแทน เช่น การปลูกพืชด้วยพลังงานน้ าหยด 

และการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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