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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทศัน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แหลง่ท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ ์เป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

เพ 

พันธกิจ 

1. พัฒนา

การศึกษา การ

กีฬาและส่งเสริม

ศาสนาอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. พัฒนาและส่งเสริม      

การประกอบอาชีพของ

ประชาชน                       

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. พัฒนาและ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานเป็นที่รู้จัก

แพรห่ลาย 

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา

มลภาวะ การก าจัดขยะมูลฝอย 

6. พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานบริหาร

จัดการแหล่งน้ าให้

ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

7. ส่งเสริมการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดีน า 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยและ

มีประสิทธภิาพมาใช้ใน

การพัฒนาองค์กร 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์

และใช้พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

จุดมุ่งหมาย 

1. จัดการศึกษาและ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

การกีฬา ท้ังในระบบ นอก

ระบบและตามอัธยาศัยมุ่ง

สู่อาเซียน 

2. ส่งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนาอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. สร้างรายได้ 

และพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 

4. ส่งเสริมการท าเกษตร

อินทรีย์ เพิ่มมูลคา่ผลผลิต

ทางการเกษตร 

5. พัฒนาและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

6. เสริมสร้าง

ความเขม้แข็ง

ให้ครอบครัว

และชุมชน 

7. ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดฯ 

8. พัฒนาและส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นที่รู้จัก

แพรห่ลาย 

9. ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง

ปลอดมลภาวะ 

10. พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน บริหารจัดการ

แหล่งน้ า ให้ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

11. ส่งเสริม ให้ความรู้ 

เพื่อเป็นแหล่งก าเนิด

พลังงานทดแทน 

12. เป็นองคก์รที่มีระบบ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภายใต้การ

บริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

13. พัฒนาสังคมทอ้งถ่ินให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

14. สนับสนุนการบริการ

สาธารณสุขใหมี้มาตรฐาน

และครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ฐาน

และเพิ่มมูลคา่ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

อนุรักษแ์ละใช้พลังงาน

อย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ฐาน

และเพิ่มมูลคา่ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

อนุรักษแ์ละใช้พลังงาน

อย่างมีคุณค่า 

 สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งใน

ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 

 สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก การ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และ

สื่อการเรียนการสอน 

 จัดหาและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย    

สร้างสรรค์สังคมทอ้งถิ่นเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู ้

 สง่เสริม สนับสนุนการกีฬานันทนาการและ

การออกก าลังกาย 

 สง่เสริม สนับสนุนงาน ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

 

 สง่เสริมอาชีพ การลงทุน การสร้างงานสร้าง

รายได้ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP 

 การสาธารณสุขและสง่เสริมสุขภาพพลานามัย

ของประชาชน 

 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

 การป้องกันอุบัตเิหตุ อุบัตภิัย และป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

 การเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและ

ชุมชน 

 สง่เสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพกิาร คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี 

 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และบ าบัด

ฟื้นฟ ู   ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพตดิ 

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว 

 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู

แหลง่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาต ิ

ระบบนเิวศวิทยาทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ให้มีศักยภาพ มาตรฐาน และ

ความปลอดภัย 

 สง่เสริมการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้น

การท่องเที่ยว 

 

 สง่เสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ 

การก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอือ้ตอ่

การพัฒนาในด้านต่างๆ 

 การบริหารจัดการแหลง่น้ า 

 สง่เสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลติทาง

การเกษตร 

 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและพัฒนา

ท้องถิ่น 

 การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่าง

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหนว่ยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและ

จิตส านกึในการปฏิบัตงิานสร้างความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

ประชาชนได้รับขอ้มูลข่าวสาร 

 ปรับปรุงรปูแบบการให้บริการประชาชน          

ลดข้ันตอนการท างาน โดยการน าวัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏบิัตงิาน 

 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนข์ององค์กร 

 พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน 

บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค 

 สง่เสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงาน

ทดแทน 

 สง่เสริมการให้ความรูเ้รื่องพลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา 
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