
 
 

บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

      การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้น าข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน  นโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และแผนชุมชน การประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และข้อจ ากัด  เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้
มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และได้แสดงความคิดเห็นในการร่วม
ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนวทาง   การ
พัฒนาในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2564  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

1. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

พันธกิจ        ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์     

 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  
     2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานคุณค่า 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ระดับผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของท้องถิ่น 
       2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพ่ิมขึ้น 
       3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่มีผลการประเมินคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
ระดับผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของท้องถิ่น 

2. สร้างแรงจูงใจใหค้รูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมาก
ขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด อปท.
ที่มีผลการประเมินคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงเพ่ิมขึ้น 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการ
สืบสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้
มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของท้องถิ่น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 
       ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

พันธกิจ        พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

เป้าประสงค์     

 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
     2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
     3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 
       2. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
       3. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 
 4. ร้อยละของคดีความด้านอาชญากรรมต่อปีลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
 

ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 

2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพ้ืนที่ 

ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อ
ปีลดลง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 
       ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

พันธกิจ        พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

เป้าประสงค์     

 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
     2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
     3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลิมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
       2. ร้อยละของผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่เพิ่มข้ึน 
       3. ร้อยละของผลผลิตอ้อยโรงงานต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
 4. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
       5. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
 6. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
 7. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่บ้านโคราช 
 8. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวหอมมะลิเพ่ิมขึ้น 
 9. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น 
 10.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น 
 11.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพริกเพ่ิมขึ้น 
 12.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยางพาราเพ่ิมขึ้น 

13.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวเพ่ิมขึ้น 
14.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไก่บ้านโคราชเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว 
อ้อย และมันส าปะหลัง 

ร้อยละของผลผลิตข้าว อ้อย และมัน
ส าปะหลังต่อไร่เพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก 
ยางพารา โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

จ านวนเกษตรกรที่ผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต
เพ่ิมขึ้น 

3. สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 
       ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัด การสนิค้าและบริการ 

สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  

พันธกิจ        พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์     

 1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  
     2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
       2. ร้อยละของเงินรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปีเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้
เป็นรูปธรรม 

ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และยังคง
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวติ ความเคารพและ
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

5. พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 

6. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ร้อยละของเงินรายได้จากการ
ท่องเที่ยวต่อปีเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 
       ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  

พันธกิจ        ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์     
 1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น  
     2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
     3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 
       2. จ านวนครัวเรือนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 
 3. ร้อยละของรายได้ที่เกิดจากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทนของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 4. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี

คุณค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่น าพลังงานสะอาด
มาใช้ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร จ านวนครัวเรือนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
ในการผลิตพลังงานทดแทน 

ร้อยละของรายได้ที่เกิดจากการผลติและจ าหน่าย
พลังงานทดแทนของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 

4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความ
ตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีคุณค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดอรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด  
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  

พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

เป้าประสงค์     
 มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       มูลค่าซื้อขายในเขตการพัฒนาพิเศษ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

 

2. สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

7. 7. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืนแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  

พันธกิจ        บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์     
 1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น  
     2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
     3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
 

 



 
 

4-8 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เปรียบเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
       2. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 
 3. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาค
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ในภาค
การเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 

3. การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของ
ชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีปร8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพะสิทธิภาพ  

พันธกิจ        บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์     
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
     3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

       1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
       2. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (competency) เฉลี่ยของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 3.  ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับผลการประเมินสมรรถนะ 
(competency) เฉลี่ยของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับผลการประเมินสมรรถนะ 
(competency) เฉลี่ยของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 


