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               บทที ่บทที ่๑๑  

บทน าบทน า  
   จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นให้

ความส าคัญแก่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  ได้มีการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ซึ่งได้มอบภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลักษณะดังกล่าวท า ให้งบประมาณ  

และทรัพยากรในการบริหารงานพัฒนาของประเทศลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น  การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น  หากมีการ

เชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน มีการบูรณาการร่วมกัน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

และศักยภาพของแตล่ะท้องถิ่น 

เพื่อให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           

จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาและประสานแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามอ านาจหน้าที ่     

   1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ   

และจุดหมายเพื่อการพัฒนา  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของ

รัฐบาล  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

    1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   1. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง  และเป็นไปตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

   2. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะกลาง  และเป็นแนวทางในการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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   3. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

พืน้ที่จังหวัดชัยภูมิ 

  4. เพื่อประสานการพัฒนาใหส้อดคล้องกับแผนในระดับต าบล  อ าเภอ  

จังหวัด  และประเทศ 

  1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   1. เตรยีมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

   2. รวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการ 

   3. วเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

   4. ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

   5. ก าหนดวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   6. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางเพื่อการพัฒนา 

   7. อนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ มแีผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             

(พ.ศ.2556 – 2560) เป็นแผนแม่บท เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของประชาชนและนโยบายของผูบ้ริหาร ตลอดทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพหรอืความได้เปรียบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อน าไป

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

   3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามารถเตรียมทรัพยากรในทุกด้านเพื่อ

รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง  และสว่นภูมภิาคได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามารถติดตามและประเมินผลการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สภาพทัว่ไป และข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภูมิสภาพทัว่ไป และข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภูมิ  
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี

อาณาเขตพืน้ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เช่นเดียวกับเขตปกครองของจังหวัดชัยภูมิ 

   1. ขนาดและที่ตั้ง 

    จังหวัดชัยภูมิ  ตัง้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  บริเวณใจกลางประเทศไทยบนขอบที่

ราบสูงของอีสาน ทิศตะวันตก ที่เส้นรุ้ง 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 102  องศาตะวันออก  สูงกว่า

ระดับน้ าทะเลปานกลาง  631  ฟุต  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถยนต์  ประมาณ  332  

กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ่กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนอื  ติดตอ่กับ   จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น 

  ทิศใต้   ติดตอ่กับ   จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับ   จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับ   จังหวัดเพชรบูรณ์  และลพบุรี 

  พืน้ที่ของจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ  12,778.287  ตารางกิโลเมตร  หรอื  

7,986,429  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.6  ของภาค  และคิดเป็นรอ้ยละ  2.5   ของพืน้ที่ประเทศ   มีพื้นที่

ใหญ่เป็นอันดับ 3  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  และเป็นล าดับที่  7  ของประเทศ 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 

  
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 

             ลักษณะภูมปิระเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยปุาไม้และภูเขาร้อยละ 50   ของพื้นที่จังหวัด 

นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพืน้ที่ราบ มพีืน้ที่ปุาไม้และเทือกเขาตัง้เรียงรายจาก

ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญ ได้แก่ภูอเีฒ่า  ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซึ่งมี

ลักษณะและจ านวนพืน้ที่ดังนี้ 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ภูเขาและปุาไม้ 4,026,616 50.42 

2 ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 

3 ที่ราบสูงนอกเขตปุาไม้    252,413 3.16 

4 พืน้น้ า     63,431 0.79 

5 เนือ้ที่ดนิดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้    39,975 0.50 

รวมเน้ือที่ท้ังหมด 7,986,429 100.00 

จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมปิระเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

  พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ า มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่

บริเวณพืน้ที่ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างรอ้ยละ0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13  

ได้แก่พืน้ที่ราบลุ่มแม่น้ าชีในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอบ้านเขว้า  อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค ์อ าเภอจัตุรัส  อ าเภอเนินสงา่  บริเวณนีจ้ะเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง 

   พืน้ที่ลูกคลื่นลอนต่ า อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตาม

แนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางได้แก่ 

พื้นที่บางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอแก้งคร้อ                

อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ าเภอบ้านแท่น  

  พื้นที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขต

เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

อ าเภอหนองบัวแดง   อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทาง

ตอนเหนอืของอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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   3. สภาพภูมิอากาศ 

   จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู

โดยระยะเวลาในแตล่ะฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแตล่ะปี  มีอากาศหนาวจัด ใน

ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตาม

ฤดูกาล ดังนี้ 

    ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจกิายน – กุมภาพันธ์ 

      ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

      ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

  4. สภาพทางการเมือง/การปกครอง/ประชากร 

 ก.การเมือง (การเลือกตั้ง) 

 จังหวัดชัยภูมิ  มีสถิตกิารเลือกตั้ง  3  ประเภท  คอื  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

  1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 แบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 836,599 คน มีผู้มาใช้สทิธิ 616,276 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

73.66และแบบบัญชรีายชื่อ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 836,599 คน มผีู้มาใช้สทิธิ 616,268 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 73.66  จังหวัดชัยภูมิมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 7 คน   

   (ที่มา  ส านักงาน กกต.จังหวัดชัยภูม)ิ 

  2) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2551  จ านวนผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้ง  813,273 คน  มีผู้มาใช้สทิธิ  445,380  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  54.76     

  3) การเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3.1 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2555 จ านวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 838,380 คน มีผูม้าใช้สทิธิ 488,825 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.31  

      3.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ เมื่อวันที่  20 

เมษายน  2551  จ านวนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 804,151 คน  มีผูม้าใช้สทิธิ 431,422  คน คิดเป็นร้อย

ละ  53.65 จังหวัดชัยภูมมิีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   36  คน 

     3.3 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมอืงชัยภูมิและสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงชัยภูมิ  

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2555 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  27,157  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  17,591  คน            

คิดเป็นรอ้ยละ  64.77           

      3.4 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล    

      3.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
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  ข. การปกครอง (การบริหารราชการแผ่นดิน) 

  จังหวัดชัยภูมิมีหนว่ยงานราชการ  ทั้งจากส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น คอื 

  1. การบริหารราชการส่วนกลาง 

  มีสว่นราชการและหนว่ยงานที่สังกัดส่วนกลาง  ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดจ านวน 46 หน่วยงาน   

และหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน   9    หน่วยงาน 

  2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

  ระดับจังหวัด  มีสว่นราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมภิาคจ านวน  35 หน่วยงาน 

ระดับอ าเภอ   ม ี 16  อ าเภอ  123  ต าบล   1,617  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

(1) อ าเภอเมืองชัยภูม ิ      (2)  อ าเภอภูเขียว 

(3) อ าเภอจัตุรัส       (4)  อ าเภอแก้งครอ้ 

(5) อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    (6)  อ าเภอหนองบัวแดง 

(7) อ าเภอคอนสาร     (8)  อ าเภอบ้านเขว้า 

(9) อ าเภอคอนสวรรค์     (10) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

(11) อ าเภอเทพสถิต   (12) อ าเภอบ้านแท่น 

(13) อ าเภอหนองบัวระเหว    (14) อ าเภอภักดีชุมพล 

(15) อ าเภอเนินสงา่           (16) อ าเภอซับใหญ่ 

  3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวม 143 แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   จ านวน           1      แห่ง 

  เทศบาลเมอืง      จ านวน           1      แห่ง 

  เทศบาลต าบล      จ านวน         28     แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   จ านวน     113    แห่ง 
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  ค. ประชากร 

  จากสถิติของส านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31 

มิถุนายน 2554  จังหวัดชัยภูมิ  มีประชากรทั้งสิ้น  1,125,138   คน   เป็นชาย  559,756  คน  

คิดเป็นร้อยละ  49.75ของประชากรทั้งจังหวัด  เป็นหญิง  565,382  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.25   

ของประชากรทั้งจังหวัด   มีจ านวนบ้านทั้งสิ้น 326,043  หลังคาเรือน และ ความหนาแน่นของ

ประชากร  โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  87.86   คนต่อตารางกิโลเมตร  
 

ที่ อ าเภอ/กิ่ง

อ าเภอ 

พื้นที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 

จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรอืน ชาย หญิง รวม 
1. เมืองชัยภูมิ 1,169.898 1 224 18 62,429 90,082 93,701 183,783 

2. บ้านเขว้า 544.315 13 88 6 14,935 25,293 25,651 50,944 

3. คอนสวรรค์ 468.147 38 103 9 16,531 26,928 27,233 54,161 

4. เกษตรสมบูรณ์ 1,418.967 102 144 11 28,128 51,100 51,266 102,366 

5. หนองบัวแดง 2,215.459 49 130 8 27,012 53,575 53,102 106,677 

6. จัตุรัส 647.031 38 119 9 22,522 37,083 38,727 75,810 

7. บ าเหน็จณรงค์ 560.300 58 95 7 15,890 26,587 26,887 53,474 

8. หนองบัวระเหว 841.782 33 58 5 10,593 18,670 18,353 37,023 

9. เทพสถิต 875.604 105 92 5 20,056 34,014 33,088 67,102 

10. ภูเขียว 801.757 78 155 11 33,851 61,445 62,692 124,137 

11. บ้านแท่น 308.707 92 66 5 11,434 22,676 22,881 45,557 

12. แก้งครอ้ 582.196 45 126 10 25,777 46,015 46,435 92,450 

13. คอนสาร 966.665 125 85 8 16,806 30,909 30,717 61,626 

14. ภักดีชุมพล 900.456 85 47 4 9,053 15,329 14,741 30,070 

15. เนินสงา่ 222.003 30 48 4 6,868 12,717 12,919 25,636 

16. ซับใหญ ่ 225.000 55 37 3 4,158 7,333 6,989 14,322 

รวม 12,778.27 - 1,617 123 326,043 559,756 565,382 1,125,138 

 

หมายเหตุ : ส านักงานกลางทะเบียนราษฎร ์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 มถิุนายน 2554   
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5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                    1 การคมนาคม  

   จั งหวั ด ชัยภู มิมี เ ส้ นทางคมนาคมติดต่อกั บจั งหวั ดต่ า ง  ๆ  ทั้ งภาย ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภายในจังหวัดได้สะดวกโดยทางรถยนต์ สามารถใช้

เส้นทางสายหลักที่ส าคัญของจังหวัดคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ  

ใช้เช่ือมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอกับ

อ าเภอภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท าให้การติดต่อระหว่าง

อ าเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากอ าเภอถึงต าบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของ

ส านักงานทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้

ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส าหรับฤดูฝนยังมีความล าบากอยู่บาง ส าหรับระยะทาง

ระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอต่าง  ๆ แสดงตามตารางดังนี ้ 

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองชัยภูมิกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ อ าเภอ ระยะทาง 

(กม.) 

ที่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) 

1. บ้านเขว้า 13 9. ภูเขียว 77 

2. เนินสงา่ 30 10. บ้านแท่น 81 

3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 

4. คอนสวรรค์ 38 12. เกษตรสมบูรณ์ 90 

5. จัตุรัส 39 13. เทพสถิต 105 

6. แก้งครอ้ 45 14. คอนสาร 125 

7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ ่ 55 

8. บ าเหน็จณรงค์ 58  

        2. การไฟฟ้า  จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟูา 350 ล้านยูนิต มีผูใ้ช้ไฟฟูา 

231,237 ราย โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟูาจากแหลง่ผลติ ดังนี้ 

  3.2.1 กระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาฝุายผลิตที่เขื่อนจุฬาภรณ ์ต าบลทุ่งลุยลาย อ าภอ 

คอนสาร  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าผลิตไฟฟูาดว้ยพลังน้ า เก็บน้ าได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องก าเนดิ

ไฟฟูา  2  เครื่อง ก าลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้ก าลังงานไฟฟูาเฉลี่ยปีละ  57 ล้านกิโลวัตต์/ช่ัวโมง 

   3.2.2 กระแสไฟฟูาจากสถานีจ่ายไฟฟูาย่อย อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

  3.2.3 กระแสไฟฟูาจากสถานีจ่ายไฟฟูาย่อยอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

  3.2.4 กระแสไฟฟูาย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 
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   3. การประปา  

   จังหวัดชัยภูมิ  มีส านักงานประปา สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 5 แห่ง          

คือส านักงานประปาชัยภูมิ ส านักงานประปาจัตุรัส ส านักงานประปาแก้งคร้อ ส านักงานประปาภูเขียว 

และส านักงานประปาหนองบัวแดง การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขต

ชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลต าบล และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น ส านักงาน

ประปาทั้งหมด มีก าลังการผลิตรวมทั้งสิน้ 91,920 ลบ.ม. ต่อวันมจี านวนผูใ้ช้น้ าทั้งสิน้ 72,057 ราย  

   4. การสื่อสาร 

                    จังหวัดชัยภูมิ มีที่ท าการไปรษณีย์  16  แห่ง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกอ าเภอ (ยกเว้นอ าเภอ

เนินสงา่และอ าเภอซับใหญ่) มีจ านวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002 ชิ้น  มีเลขหมายโทรศัพท์

ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) รวม 27,520 เลขหมาย  และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 

21,705  เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.

5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ   นอกจากนี้ยังมีบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือบริษัท AIS จ ากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC 

จ ากัด และเครือขา่ยของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งจังหวัด 

   5. แหล่งน้ า 

       จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าชลประทานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 

   จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก าเนิดตน้น้ าล าธารและล าน้ าย่อยหลายสายที่ก่อให้เกิด 

ล าน้ าส าคัญ ได้แก่ 

   (1.1) ล้าน ้ าชี ต้นน้ าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝุอ ในเขตอ าเภอหนองบัวแดง 

ไหลผา่นอ าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนนิสง่า เมอืงชัยภูมิ คอนสวรรค์  

            (1.2) ล้าน ้ าพรม  ต้นน้ าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝอุ ในเขตอ าเภอคอนสาร  

ไหลผา่นอ าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียว และอ าเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 

             (1.3)  ล้าคั นฉู ไหลผา่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ าเภอเมอืงชัยภูมิ 

            (1.4)  ล้ าน ้ าเชญิ ไหลผ่านอ าเภอคอนสาร อ าเภอภูเขียว  และอ าเภอบ้านแท่น 

            (1.5) ล้า ชีลอ ง  ไหลผา่นอ าเภอเมอืงชัยภูมิ และอ าเภอบ้านเขว้า 

            (1.6)  ล้ าป ะท าว  ไหลผา่นอ าเภอเมอืงชัยภูมิ 

            (1.7) ล้าส ามห มอ ไหลผา่นอ าเภอแก้งครอ้ และอ าเภอคอนสวรรค์ 

            (1.8) ล้ าน ้ากล  ้ า ไหลผ่านอ าเภอคอนสวรรค์ ไปลงล าน้ าชี ที่อ าเภอเมือง 

   (1.9) ล ากระจวน  (1.10) ล าเชียงทา (1.11) หว้ยโปุงขุนเพชร 

   (1.12) ล าสะพุง (1.13) ล าชีลอง 
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  2. แหล่งน้ าชลประทาน   แหลง่น้ าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 

         2.1  เขื อนเพื อประโย ชน์ดา้ นพลังง านแล ะเก ษ ตร กรรม 

- เขื อนจุฬ าภ รณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้ า  

188  ล้านลูกบาศก์เมตร 

                              - เ ขื อนล้าปะท าว ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูม ิและอ าเภอแก้งคร้อ  

มีปริมาณเก็บกักน้ า 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เขื อนหิ นทิ งห้วยก ุ่ม ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 

เก็บกักน้ าได้  22  ล้านลูกบาศก์เมตร 

         2.2  ชลประทานขนาดกลาง (อ่ างเก็บน ้า)  เพื อการเกษตรและการบ ริโภค-อุปโภค 

มีจ านวน 14 แห่ง ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ าเหน็จณรงค์  

เทพสถิต และอ าเภอซับใหญ่ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่ 

         2.3  ชลป ระท า นขน า ดเล็ก  ( อ่างเก็บ น ้าหรอื ฝาย น ้าล้น) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ า

ขนาดเล็ก เหมอืง ฝายน้ าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าได้ 

ประมาณ  47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 

   3. ทรัพยากรปุาไม้   

    จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,986,429 ไร่  ในปี  2543 กรมปุาไม้ ได้ค านวณพื้นที่

ปุาไม้จากการแปลงภาพถ่ายดาวเทียม  โดยจ าแนกเป็นพื้นที่สวนปุา  12.71  ตารางกิโลเมตร              

พื้นที่ปุาฟื้นตัวตามธรรมชาติ  247.21  ตร.กม. หรือ 2,423,943 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  30.61      

ของพื้นที่ทั้งจังหวัด   

   นอกจากนีจ้ังหวัดชัยภูมิยังมเีขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาและอุทยานแห่งชาติ  จ านวน  6 แห่ง  

มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น  3,067.83  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,917,393.75  ไร่  สภาพปุาไม้ของ

จังหวัดชัยภูมิถือได้ว่ามีสภาพปุาที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญ

เชน่  แม่น้ าชี  แมน่้ าเชญิ  ล าสะพุง  ล าปะทาว  โปร่งขุนเพชร  และล าธารต่าง ๆ  อีกจ านวนมาก 

4. ทรัพยากรดิน   

    วัตถุต้นก าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ  ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่ถูกน้ า 

พัดพามาทับถมกันนาน  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับ 

พืน้ที่ท าให้พืน้ที่มีความสูงแตกต่างกัน  ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหนิส่วนใหญ่เป็น 

บริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา   
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6. ด้านสังคม 

   1. การศึกษา 

           จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอก

ระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลปี พ.ศ.  2554  จังหวัด

ชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจ านวน  854  แห่ง  มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา  10,212  คน  มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  171,482  คน   คุณภาพการศึกษาตามการ

ประเมินของ สมศ.  ผ่านการรับรองรอ้ยละ  77  ไม่ผ่านการประเมนิรอ้ยละ  23   

   2. การศาสนา 

           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจ านวนไม่

มากนัก   ส าหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของ

ประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เชน่การแหน่างแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น 

   3. การสาธารณสุข 

           จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย์  1  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  14  แห่ง  

นอกจากนั้นยังมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา การ

ให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปุวยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบท

ทั่วไป  ในปี พ.ศ.  2554  จังหวัดมีแพทย์  จ านวน  125  คน  พยาบาล  1,284  คน  สัดส่วนแพทย์

ต่อประชากร 1 : 9,001  และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1  : 876  คน 

7. ด้านเศรษฐกิจ 

   จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด  (GPP) ในปี 2553  มมีูลค่า  

56,221  ล้านบาท  มูลค่าผลติภัณฑม์วลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 46,922  บาท                  

เป็นอันดับที่ 9  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

  1  การประกอบอาชีพ 

   อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ  

58.69  อาชีพที่ส าคัญได้แก่การท านา  ท าไร่และท าสวนผลไม้ยืนต้น  มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัว

และไม้ประดับอยู่บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย  41.31    

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

    จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งหมด 7,986,429 ไร่ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด

ชัยภูมิประกอบด้วย  พื้นที่เพื่อการเกษตร 3,404,483  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  42.63  พื้นที่ปุาไม้ภูเขา   

2,340,500  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  29.31   
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   3. พืชเศรษฐกิจ 

    พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและท ารายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  อ้อย

โรงงาน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  พรกิและการปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม  เป็นต้น   

   4. การอุตสาหกรรม 

    จังหวัดชัยภูมมิีจ านวนโรงงานทั้งสิน้ 568  โรงมีเงนิลงทุนรวม 10,944,790,128 บาท             

จ านวนคนงาน  19,550  คน  ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงนิลงทุนสูงและจะต้อง 

มีประสบการณใ์นการประกอบอุตสาหกรรม  การขาดแคลนวัตถุดิบและช่างฝมีอืแรงงานเฉพาะด้านเช่น

ด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นต้น 

   5. การพาณชิย์ 

          ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด าเนินงานน้อย ในปี 

2554 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้าง

ด้วยจังหวัดใหญ่คอืจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น  ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ 

จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตร

เกือบทั้งสิน้  รองลงมาคือสนิค้าอุตสาหกรรม  และภาคค้าสง่ค้าปลีก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

จงึขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

   6. การท่องเที่ยว 

          จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  44  แห่ง  แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ  26  แห่ง  เช่น  น้ าตก  ภูเขา  ปุาไม้ และถ้ าต่าง ๆ  แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์

โบราณวัตถุและโบราณสถาน  12  แห่งเช่น  ปรางค์กู่  ภูพระ  ภูแฝด  และพระพุทธรูปสมัยทราวดี  

เป็นต้น  และแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แหง่   
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ธรรมชาต ิ
ประวัตศิาสตร์ โบราณคดี 

และศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

2. น้ าตกผาเอียง 

3. น้ าตกตาดฟาู 

4. อุทยานแห่งชาติปุาหนิงาม 

5. น้ าตกเทพพนา 

6. น้ าตกเทพประทาน 

7. เขตรักษาพันธ์ุสัตวปุ์าภู

เขียว 

8. ทุ่งกะมัง 

9. เขื่อนจุฬาภรณ ์

10. สวนรุกขชาตนิ้ าผุดทัพ

ลาว 

11. น้ าผุดนาวงเดอืน 

12. น้ าผุดหินลาด 

13. ถ้ าแก้ว 

14. ถ้ าประทุม 

15. ถ้ าวัวแดง 

16. ถ้ าพระ 

17. เขตหา้มล่าสัตวปุ์าหนองแวง 

18. ผาเกิ้ง 

19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

21. บงึละหาน 

22. ถ้ าผามอง 

23. ภูตะเภา 

24. เขื่อนหว้ยกุ่ม 

25. ถ้ าประกายเพชร 

26. ถ้ าบนเขาพญาฝุอ 

1. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุม

พล(แล) 

2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 

3. ปรางค์กู ่

4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 

5. ภูพระ (พระเจ้าองคต์ื้อ) 

6. ใบเสมา (วัดกุดโงง้) 

7. สระหงส์ 

8. กู่แดง 

9. พระธาตุหนองสามหมื่น 

10. พระใหญ่และใบเสมา  

     วัดคอนสวรรค ์

11. พระแทน่บัลลังก์ 

12. พระธาตุกุดจอก 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บา้น

เขว้า 

2. ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข ้

3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์

ผ้าขิด 

4. บา้นค่าย (หมูบ้่านช้าง) 

5. ประเพณีร าผีฟูา 

6. หมูบ้่านชาวบน 

    รายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2553  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ านวน

นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน จ านวน  731,361  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว  588.58 ล้านบาท 

  7. แรงงาน 

            จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน   จ านวน 662,244 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 69.77 ของประชากรรวม มงีานท า 646,703 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของก าลังแรงงาน

ทั้งหมด มีก าลังแรงงานที่ว่างงาน 15,541 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36  แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประมาณร้อยละ  58.60  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อย

ละ  41.40   สถานประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็น

ระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ยังมกีารจา้งงานอย่างอื่นเช่น  ผู้ไปท างานต่างประเทศ  เป็นต้น 

  8. ด้านการคลังท้องถ่ิน 

         การบริหารรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

ปี  พ.ศ. 

รายการ 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

รายรับ 338,081,803.94 495,056,512.92 855,760,348.38 576,249,672.21 1,064,124,799.29 

รายจ่าย 319,541,166.90 493,386,603.84 855,638,104.80 875,363,603.02 1,059,259,882.79 
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 การบริหารรายรับ 
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ตารางแสดงบัญชรีายรับ (รวมเงินอุดหนุน) 3 ปีย้อนหลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
หมวด 

รายรับจริง 

ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

1. หมวดภาษีอากร 

 

  

     -  ภาษีท่ีจัดเก็บเอง 17,433,749.25 21,913,431.32 28,325,272.60 

    -  ภาษีจัดสรร 258,807,905.64 292,038,180.04 309,813,880.84 

รวมหมวดภาษีอากร 276,241,654.89 313,951,611.36 338,139,153.44 

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 233,586.94 245,480.30 537,152.10 

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 623,136.94 753,556.83 1,266,958.29 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,006,322.07 1,600,600.00 1,632,400.00 

5. หมวดรายได้จากทุน 539,479.00 27,420.00 70,660.00 

6 หมวดเงินอุดหนุน 

       -  เงินอุดหนุนท่ัวไป 338,056,016.46 46,696,200.00 84,463,050.00 

    -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 237,060,152.08 512,974,803.72 638,015,425.46 

รวมเงินอุดหนุน 575,116,168.54 559,671,003.72 722,478,475.46 

รวมรายได้ทั้งส้ิน 855,760,348.38 876,249,672.21 1,064,124,799.29 

การบริหารรายจ่าย 

   ตารางแสดงบัญชีรายจา่ย (รวมเงินอุดหนุน) 3 ปีย้อนหลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
หมวด 

รายจ่ายจริง 

ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

1. รายจ่ายงบกลาง 30,313,968.58 23,017,768.45 43,479,172.58 

2. รายจ่ายประจ า 

       -  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 215,855,216.24 225,182,510.67 227,866,072.95 

    -  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 15,678,200.91 17,226,755.50 17,925,291.06 

    -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 312,025,447.57 408,936,682.42 434,050,849.62 

    -  หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,974,091.50 3,460,190.58 7,170,046.58 

    -  หมวดเงินอุดหนุน 1,503,271.00 1,871,070.00 2,540,000.00 

    -  หมวดรายจา่ยอ่ืน 30,000.00 3,832,560.00 - 

รวม 552,066,227.22 660,509,769.17 689,552,260.21 

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

       -  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง 273,257,909.00 191,836,065.40 326,228,450.00 

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 855,638,104.80 875,363,603.02 1,059,259,882.79 
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               บทที ่บทที ่๓๓  

การวิเคราะหศั์กยภาพการพฒันาทอ้งถิน่การวิเคราะหศั์กยภาพการพฒันาทอ้งถิน่  
หลักและแนวคดิในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระในการบริหารงานภายในองค์กร  โดยสามารถก าหนดนโยบายการ

บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ

ตนเอง  โดยมีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การบริการสาธารณะที่จ าเป็นโดยก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะ                    

รัฐด าเนินการและต้องจัดสรรภาษีเงนิอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่ท้องถิ่น  จะเห็นได้ว่าในอนาคตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้  

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดด้วยความคุ้มค่าและโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเกิด

ผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  มีอิสระในการบริหารจัดการภายในองค์กรตามกรอบ

อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

  การก าหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในครั้งนีไ้ด้จัดท าภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน 

  วิสัยทัศน์ของรัฐบาล 

  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต

เศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี 

ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

การปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  โดยยึดหลักการ

บริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะด าเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพื้นฐาน

หลัก ๓ ประการ คือ 

    หน่ึง เพื่อน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การ

พัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอด และ

แขง่ขันได้ของเศรษฐกิจไทย 
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/ ๓-๒ 
    สอง เพื่อน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของ

หลักนิตธิรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมหีลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

   สาม เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดย

สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง            

และความมั่นคง 

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

  ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

 เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักใหแ้ก่ประชาชนทุกระดับเกี่ยวกับสิทธิและ

หนา้ที่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

 ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

   - ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผูเ้สพ/ผูต้ิดและผูค้้าที่ผา่นกระบวนการปรับเปลี่ยน

ทัศนคตแิละพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ า 

 ๑.3 ส่งเสรมิให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่

ชลประทาน 

  เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการทุกระดับโดยการมสี่วนร่วมจาก          

ทุกภาคส่วน 

   - จ านวนแหล่งน้ าที่ด าเนินการพัฒนาเพิ่มน้ าต้นทุน 

   - บูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนให้มกีารใชท้รัพยากรน้ า          

เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน และพัฒนาและฟื้นฟูแหลง่น้ า             

เพื่อเพิ่มน้ าต้นทุน 

  1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งเงินทุน 

    1. องค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีมีกองทุนที่มีธรรมาภบิาลในการบริหาร 

    2. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานดว้ยรูปแบบ 

และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความตอ้งการสภาพแวดล้อม 

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

    3. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหมู่บ้านชุมชนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ๑.5 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง

เอกลักษณ์และการผลิตสนิค้าในท้องถ่ิน 

 กลยุทธ์ 

  บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพสินค้า 

  - พัฒนาผู้ผลติผูป้ระกอบการ และเครือข่ายOTOP ให้มคีวามเข้มแข็ง สามารถบริหาร 

จัดการ พัฒนาผลติภัณฑ์ OTOP ให้มมีาตรฐานสูงขึน้ ด้วยภูมปิัญญา องค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริม

เยาวชนใหเ้รียนรู้และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ OTOP และสง่เสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก 

นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 

  นโยบายสร้างรายได้ 

  เปูาประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

  ๑. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

   - แหล่งท่องเทีย่วเดิมและใหมไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพสูง เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวคุณภาพ 

  2. เสริมสรา้งกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึง เป็นระบบ 

   - จัดท า แผนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนในระดับหมูบ่้าน 

 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

  1. ภาคเกษตร 

    ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ 

    ๒. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลติภัณฑเ์พิ่มขึน้ 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลติพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการ 

ผลติเพื่อให้ได้ผลผลติสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อใหม้ีการใชพ้ันธุ์ดใีช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดนิแต่ละชนิด ทั้งนี ้เพื่อลด

ต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

    4. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ด าเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สร้าง

ความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ปรับ 
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โครงสรา้งและจัดหาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้และด าเนนิการฟื้นฟูคุณภาพดินให้คงความอุดม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคุม้ครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 2. ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 

  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 

   2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุง

มาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงถึงการเข้าถึงแหลง่

ท่องเที่ยว 

   3. พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมที่มี

อยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มศีักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 

ศลิปวัฒนธรรม และวิถีชีวติของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

    4. ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการ 

ท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว 

  การพัฒนากีฬา 

  จัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก 

เชน่ สนามกีฬาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจ าศูนย์และ

สนามกีฬา 

 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบรหิาร 

จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

    ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการขนส่ง 

    ๒. ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคใหค้รอบคลุมประชาชนในทุกพืน้ที่ 

และสร้างการเข้าถึงบริการน้ าสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

   - พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า

และบูรณาการน้ าใต้ดิน รวมทั้งก าหนดมาตรฐานระบบน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 

    ๓. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งตอ่เนื่องหลายรูปแบบ 

   - พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางถนนเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 นโยบายพลังงาน 

   - ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ ทั้งในภาค

ธุรกิจภายในประเทศ และในระดับท้องท้องถิ่นและชุมชน 

   - พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นที่มคีวามเหมาะสมกับประเทศ 
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 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีศูนย์บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

  - เทศบาลเมอืงทุกจังหวัด มีการให้บริการโทรคมนาคม ที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Mbps 

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต 

 นโยบายการศึกษา 

    ๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยการปฏิรูประบบความรูข้องสังคมไทย อันประกอบด้วย 

การยกระดับองค์ความรูใ้ห้ได้มาตรฐานสากลจัดให้มโีครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรูท้ี่ก้าวหน้า

และได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    2. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเ้ป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จรงิ โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี

คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 

    3. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 

  นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

    ๑. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมี

บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับจัดให้มรีะบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มปีระสิทธิภาพ 

   - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการให้บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล 

  - พัฒนาระบบข้อมูล สุขภาพและระบบสารสนเทศสาธารณสุขให้มคีวามเชื่อมโยง 

ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในแต่ละระดับบริการ 

    2. พัฒนานโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพ 

  3. พัฒนาขดีความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการด าเนินกิจกรรมดา้น

สุขภาพ และสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 

    4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต โดยพัฒนาสุขภาพอนามัย พัฒนาเครือข่ายสถานบริการ 

ระบบบริการ ระบบการ ฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสตรี ผูสู้งอายุ และคนพิการ 

    5. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านสุขภาพทั้งการสร้าง การจัดการ การสื่อสาร และการ

เผยแพร่ความรูด้้านสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

    ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

และพลานามัยที่ดี 

  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

    1. อนุรักษ์ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์ แหล่งศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม                 

อย่างมมีาตรฐานตามหลักวิชาการ 
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   2. น าวิถีชีวิต ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และน ารายได้สู่ชุมชน 

 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยครอบครัวจะส่งเสริมกระบวนการมสี่วนรว่มของ 

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยประสานกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว 

   - ส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ครอบครัวของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

    2. ส่งเสริมให้มีสถานดูแลเด็กในที่ท างานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน รวมทั้งเพิ่มและ

พัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผูห้ญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

    3. เสริมสรา้งให้ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ด้วยการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

   - ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผูด้้อยโอกาส 

      4. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลอืน้อยที่สุด 

       - ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งให้มคีวามปลอดภัยและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมใน

ระบบขนส่ง 

นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

    1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชุมชน 

   - มีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการภายใต้ผังเมอืงที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

สามารถน ามาใช้ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    2. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและ 

การจัดการน้ าเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลติก๊าซเรือนกระจก โดยใช้

หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

   - เพิ่มศักยภาพองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและพัฒนาความรูใ้นการจัดการมลพิษและ 

ของเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูก้่อมลพิษ 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๗ 
 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๑ ปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มกีารกระจายสิทธิที่ดนิอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้

มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินทิง้ร้างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ที่ดนิทุ่งเลี้ยงสัตว์หา้มการปิดกั้น

ชายหาดสาธารณะ 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS)มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 

    2. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ              

เพื่อด าเนนิการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการผังเมอืง 

    3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมอืงเป็นกรอบการพัฒนา 

 ส่งเสรมิให้มีการบรหิารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

  พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่น้ าเพื่อเพิ่มน้ าต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า บูรณาการ 

น้ าผวิดิน ใต้ดิน และก าหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ าสะอาด 

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม 

นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

    1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารด าเนินงานเป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพโปร่งใสมีการ

เชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ในพืน้ที่ และสามารถใหบ้ริการ 

สาธารณะที่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

   - สัดส่วนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนต่อเปูาหมายของ 

แผนปฏิบัติการการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ 

   - สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ต่อรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

   - สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารให้บริการได้คุณภาพตามมาตรฐานที่

ก าหนดตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึน้ 

   - สัดส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มกีารบรรจุโครงการ/กิจกรรมของแผนชุมชน ไว้อย่าง 

น้อยร้อยละ ๒๐ ของแต่ละแผน 

   - ประชาชนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและการ 

ด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๘ 
   2. สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง

รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง                   

ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันท า โดยค านึงถึงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผน

ชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพืน้ที่ เพื่อเป็นฐานส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น

ให้ เข้มแข็งปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค               

และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ

และบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงาน

บุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  ตลอดจนเสนอกฎหมาย

เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน

การคลัง วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ

ประชาชนมีสว่นร่วม 

   - ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแหง่จัดบริการสาธารณะร่วมกัน                   

ตามความเหมาะสม ความจ าเป็นและศักยภาพของพื้นที่ 

  - สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่นแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ                

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   - ก าหนดบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน     

ไม่ซ้ าซ้อน สามารถท างานที่เชื่อมโยง หนุนเสริมซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

   - สนับสนุนการจัดท ากฎหมาย เกี่ยวกับการสรา้งความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม         

ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

   การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ

มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี   สนับสนุนการ

รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๙ 
ปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ

ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

   - การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคกีารพัฒนาภายในประเทศ

ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

   - การเตรยีมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่

และจัดล าดับพืน้ที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด  ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มี

ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบฐานขอ้มูล การสื่อสารโทรคมนาคม  ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดา้นการจัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มี

มาตรฐานตามหลักสากล  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มกีาร

เตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 

    “เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ   ควบคู่กับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 

  2.1  พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

  2.2  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

  2.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณ์และยั่งยืน 

  2.4  สรา้งสังคมอยู่ดีมสีุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

  กลยุทธ์และแนวทาง   

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

  1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๑๐ 
   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

  1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร  การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

   1.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลติทาง

การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 

         1.2.2  ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีดา้นการเกษตรที่เหมาะสมและ 

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลติ พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ 

   1.2.3 ส่งเสริมการผลติพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้าง 

ว่างเปล่า และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร 

 2. พัฒนาฝีมือแรงงานและบรหิารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

        2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมอืที่ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรยีมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ภายใต้ประชาคมอาเซียน ทั้งฝกึอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบรกิาร 

  3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  

   3.1.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนา

บุคลากรและผูป้ระกอบการใหม้ีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาค

การผลิตและบริการ  

          3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชนและท้องถิ่น โดยใช้ 

ทรัพยากรและภูมปิัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม ่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน          

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 

          3.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์

กระจายและแสดงสนิค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

          3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   

องค์ความรู้  เอกลักษณ์  วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสนิค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต               

เชงิธุรกิจพึ่งพาตนเองได้   

     3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 

          3.2.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการ            

ให้ครอบคลุมสินคา้และบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้   ตลอดจนเสริมสรา้งองค์กร

วิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุนได้ 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๑๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  กลยุทธ์และแนวทาง 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

    1.1  พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหมท่ี่มศีักยภาพ

ให้มคีุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดเพื่อใหเ้ป็นจังหวัดท่องเที่ยวชัน้น าของภาค

อีสาน 

         1.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว              

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

         1.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

        1.4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพไปยัง

ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 

 2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

         2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐาน

สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหลง่

ท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

      2.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจ

ชุมชน  ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ วัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

  2.3  พัฒนายกระดับมาตรฐานสนิค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว

ที่สรา้งสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

         2.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 

  2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงขอ้มูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออ านวยการความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

   2.6 ส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งศูนย์จ าหนา่ยสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

          2.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบ้ริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/๓-๑๒ 
 3. ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว 

         3.1  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้

องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม 

   3.2  สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้

เกิดความยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์และแนวทาง 

  1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

    1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                

และทุกภาคส่วน  ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง                         

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิของรัฐ 

   1.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า       

และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแตล่ะลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

อ าเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 

         2. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  

   2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสว่นร่วมและพัฒนา

ศักยภาพ ของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุน้ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง

เครือขา่ยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติ            

ที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและ    

การจัดการน้ าเสียชุมชน 

          2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพืน้ที่อย่างมสี่วน

ร่วมในพืน้ที่อนุรักษ์ที่มคีวามส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับปุาอยู่รว่มกันอย่างยั่งยืน 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๑๓ 
   2.5  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพืน้บ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการ

ผลติสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

          2.6 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นในการใชพ้ลังงานทดแทน การผลติพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดิน         

รกร้างเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

 3. การเตรยีมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

   สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรยีม             

ความพรอ้ม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมอืภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

   1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

          1.1  เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมใหศ้าสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มบีทบาทน าในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ประชาชน  รวมทั้งรว่มกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้าง

ค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 

                1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีสว่นร่วมในการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม  เฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สบืสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวติที่

ดีงาม  

          1.3 สร้างโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มคีวามรู้ความสามารถด้าน

วัฒนธรรมได้มเีวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน

และระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

          1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มขีีดความสามารถที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง    รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

          1.5  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่นา่อยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมอืง   การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความตอ้งการของ 
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ประชาชน   ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด 

          1.6  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ และส่งเสริม             

การออมเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวติ 

     1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม

หมูบ่้านสู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

  1.8 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา                   

มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

   1.9  ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลอืกในการประกอบอาชีพ 

    1.10 สง่เสริมและสร้างการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

    1.11  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน า

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 

    1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า               

เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

          1.13  สง่เสริม  สนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นในงานเมืองน่าอยู่อย่างตอ่เนื่อง 

 2. การพัฒนาการศึกษา 

         2.1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน ในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศกึษา และ 

แหลง่เรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการสร้างสังคมแหง่การเรียนรูต้ลอดชีวติ

อย่างตอ่เนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 

          2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศกึษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรูใ้ห้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   

  2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศกึษา และสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศกึษาให้กับผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาส  

   2.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มคีุณภาพและมาตรฐานการศกึษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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 3. การพัฒนาการสาธารณสุข  

    3.1  เพิ่มประสทิธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง

ไม่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน 

         3.2  พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขใหม้ีคุณภาพ  ประสทิธิภาพและประสิทธิผล      

    3.3  พัฒนาระบบเฝาูระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนใน

ชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือขา่ย  

   3.4  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการ

ขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรือ้รัง  โดยเชื่อมโยงการ

ด าเนนิการร่วมกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 4. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

         4.1 ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

หมูบ่้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชงิรุก และพัฒนาระบบการเฝาูระวังการแพรร่ะบาดของ     

ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผูม้ีอทิธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการ

ปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไป

ใช้ชีวติในสังคมได้ โดยใช้กระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    5.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนรว่มในการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย

เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มศีักยภาพในการบริหาร

จัดการและการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

          5.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาชุมชน ผา่นกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านและชุมชน 

 6. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 

            6.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและเครื่องมอือันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชงิรุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน 
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   6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเสริมสร้างขดีความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน 

ต าบลและอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณ

ของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ได้ตรงตามความตอ้งการของประชาชน 

4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

การวเิคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดชัยภูมิ 

  1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

 1.1  จุดแข็ง (Strengths) 

   1. จังหวัดชัยภูมมิีพื้นที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถปลูกพืช 

เศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก และอื่นๆ ที่อุตสาหกรรม

การเกษตรรองรับ 

   2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพจ านวนมาก  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

แหลง่ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

  3. มทีรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา และมีพื้นที่ปุาเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นล าดับที่สองของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  มีพื้นที่ปุาสงวนแหง่ชาติ 11 แหง่ อุทยานแหง่ชาติ 4 แหง่ เขตรักษาพันธ์ 

สัตว์ปุา 2 แหง่ และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แหง่ 

   4. มพีืน้ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนด้านการเกษตร  เพราะเป็นแหล่งก าเนิด

ล าน้ าสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าน้ าสายรองจ านวนมาก 

   5. มขีนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสบืเนื่องจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน 

   6. มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นที่

วิจติรสวยงาม รวมทั้งมศีูนย์กลางผ้าไหม 

   7. มีองค์กรชุมชมเข็มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 

   8. มีพื้นฐานการประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรมพืน้บ้าน  มีโรงงานอุตสาหกรรม

รองรับวัตถุดิบทางการเกษตร 

   9. มแีหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือ โปแตซ  ที่มปีริมาณที่คุ้มค่ากับการลงทุน

พร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  จงึมีรายงานผลการศกึษาในเรื่องตา่งๆ  เสร็จเรียบร้อยพร้อมในการลงทุน 
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 1.2  จุดอ่อน (Weakness) 

   1. มีน้ าต้นทุนจ านวนมากแต่ขาดแหล่งเก็บกัก โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่และระบบ

ชลประทาน ที่ยังไม่พอกับความต้องการและทั่วถึง 

  2. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 

  3. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแหง้แล้ง  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มาก

เท่าที่ควรในฤดูฝน  เนื่องจากลักษณะภูมปิระเทศอยู่ในเขตเงาฝน 

  4. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ า  ระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  5. มกีารใชส้ารเคมี  ในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 

  6. พืน้ที่ลุ่มตดิล าน้ าประสบภาวะน้ าท่วมพื้นที่เกษตร 

  7. เกษตรกรไม่มีที่ท ากินเป็นของตนเอง  พื้นที่การเกษตรบางแหง่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

  8. แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่จ านวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  

ขาดการบริหารจัดการ 

  9. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า  การลงทุนเพื่อการผลิตสูง เกษตรกรขาดการ

รวมกลุ่มเพื่อการต่อรองราคาสนิค้าเพื่อการเกษตร 

  10. มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 

  11. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุก 

  12. ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อเสริมสร้างความรูม้ีไมเ่พียงพอ 

  13. ประชาชนมคีวามคิดเห็นแตกแยก ที่มีผลต่อความสัมพันธ์และความสามัคคี 

  14. พื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม  และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลหรอืผลผลติต่ า 

  15. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  16. ประชาชนขาดวินัยด้านการเงนิ  เป็นเหตุให้มีหนี้สนิในครัวเรือน 

  17. เกิดการว่างงาน  หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

  18. คุณภาพการศกึษา  มีผลติภาพที่ต่ า  และอัตราการเข้าศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้มี

สัดส่วนที่ต่ า 

 2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

 2.1  โอกาส (Opportunity) 

   1. รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พัฒนาลุ่มน้ าอย่างบูรณาการจะส่งผล

ให้จังหวัดชัยภูมิ   มีโอกาสได้สรา้งแหลง่เก็บกักน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น 

  2. รัฐบาลมีนโยบายใหไ้ทยเป็นครัวโลก  ส่งผลให้มีโครงการและงบประมาณส่งเสริม

สนับสนุนการปลูกพืน้อาหารที่มคีุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และการส่งออก 
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  3. รัฐบาลส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตเลียมและพลังงานทดแทน สามารถ             

สร้างรายได้จากความตอ้งการภายในรวมทั้งการสร้างงาน ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใ์หม่พร้อม

ส่งเสริมการผลติการใชก้ารวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  สง่เสริมกลไกพัฒนา

พลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน 

  4. รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานให้แก่ประชาชนใหม้ี

รายได้  อย่างทั่วถึงเป็นระบบให้เกิดความรู้ ความช านาญเพื่อให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุน  และเงินร่วมลงทุน  

รวมทั้งจัดตัง้กองทุนต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการผลติ การแปรรูป 

   5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการวิจัยสายพันธ์เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  สอดคล้องกันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรเพื่อใหใ้ช้พันธุ์ดี  ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนีเ้พื่อลดต้นทุนการผลติ 

  6. รฐับาลมีนโยบายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและเร่งรัดควบคุมมลพิษ 

   7. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดิน  โดยให้มกีารกระจายสิทธิ์ที่ดนิอย่างเป็นธรรม 

   8. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้การแก้ไข้และปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นการแหง่ชาติ

โดยยึดหลักนิตธิรรม  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 

   9. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ของคนในชาติ  สรา้งความ

ร่วมมือกันของประชาชนในชาติ  ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน 

  10. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                

ให้มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใสใหบ้ริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีรายได้เหมาะสมมี

ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและ                 

จะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหลักการที่ 

บรรญัติในรัฐธรรมนูญ 

 2.2  อุปสรรค (Threat) 

   1. ภารกิจเพิ่มมากขึ้นจาการได้รับการถ่ายโอน  เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร  ไม่เพียงพอกับการสรา้งความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

   2. ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก  มีแนวโน้มจะไปสู่ความ

แหง้แล้งและน้ าท่วมอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  อันมีผลตอ่การผลิตภาคการเกษตร 

   3. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลง  ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกมีผล

ต่อการจ้างงาน  การผลติ การลงทุน การบริโภคในจังหวัดชัยภูมิ 
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  4. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

  5. เป็นทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

อปท.ชัยภูมิ  บูรณาการพัฒนา  เพิ่มมูลค่าเกษตรกรรม 

 วัฒนธรรม  การศกึษา  กีฬาล้ าเลิศ  

 เมืองน่าอยู่  อู่พลังงานทดแทน  แดนแหลง่ท่องเที่ยว 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการลงทุน  ของเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมการเกษตร  

ใหเ้ป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้  โดยใหค้วามส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม  การเพิ่มผลผลิต  

คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และการปลอดสารพิษ 

 2. พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพพร้อมคุณธรรม  และรอบรู้อย่างเท่าทัน  มีสุขภาวะที่ดี  อยู่ใน

ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ 

 3. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ              

โดยพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเป็นทีรู่้จักของบุคคลทั่วไป 

 4. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่   มีความสงบ สะดวก สะอาด  ปลอดภัย  และมีระเบียบวินัย  รวมทั้ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวติ 

 5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดใีห้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเกื้อหนุนต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 จากการวิเคราะหว์ิสัยทัศน์  พันธกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ภาพรวม  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

เป้าประสงค์ 

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

 2. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ า 

 3. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

กลยุทธ์และแนวทาง 

                เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและน้ าอย่างยั่งยืน 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๒๐ 
แนวทาง 

 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่แหล่งผลิตและตลาด 

 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 4. สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 5. ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ  เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ การลด

สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร ปรับปรุงคุณภาพดิน 

 6. สนับสนุนการผลิตและการจ าหน่าย  โดยใช้แรงงาน  วัตถุดิบ  สินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 7. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

  8. การส่งเสริมการปลูกพืช  พลังงานทดแทน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทาง

การเกษตรและพลังงานทางเลือกอื่นๆ 

 9. เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน  สนับสนุนใหม้ีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์  

 1. ประชาชนได้รับการศกึษาทั้งในระบบ   นอกระบบการศกึษาและตามอัธยาศัย  อย่างต่อเนื่อง 

 2. สถานศกึษา และบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน   

 3. อนุรักษ์และสืบสานด้านศาสนา   ศิลปะ  ประเพณี    วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์และแนวทาง 

 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 

 1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย 

 2. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3. ปลูกจติส านึกให้คนในชุมชน  มีสว่นร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมที่เป็น         

วิถีชีวติ  ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  

สถานศกึษาในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี  มีคุณธรรม 

 5. อนุรักษ์และสืบสานงานศาสนา   ศิลปะ  ประเพณี    วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  6. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวที

แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 

 7. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๒๑ 
 8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

 9. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังจติส านึก 

ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

เป้าประสงค ์

 1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีสว่นร่วมในการ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

2. ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตลอดชีวติ 

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  

 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์และแนวทาง 

 เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

แนวทาง 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการออกก าลังกายของประชากรทุกวัยใหม้ีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 

 3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแก้ไขและ

ปูองกันปัญหายาเสพติด 

 4. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผูปุ้วยเอดส์  และผูด้้อยโอกาส

ในสังคม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 5. เสริมสร้างอาชีพในชุมชนใหม้ีรายได้  เพื่อทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

 6. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ในการเกื้อหนุนคนไทยใหเ้ป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีและรักท้องถิ่น  

  7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ   สร้างรายได้ 

 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท าผังเมือง จัดบริการขั้นพื้นฐานและพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังเพื่อสุขภาพ  โดยจัดกิจกรรม

เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๒๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

 1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  สามารถรองรับนักท่องเที่ยว

ได้อย่างมีคุณภาพ  

 2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึน้ 

 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ใหม้ีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหมใ่ห้มศีักยภาพคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

 4. สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชน และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มทางเลือกใน

การประกอบอาชีพใหก้ับประชาชน 

 5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน   เพื่อใหเ้ข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 

 6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงขอ้มูล

การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ 

 7. ส่งเสริมให้มกีารจัดตัง้ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกการ

ประกอบอาชีพให้กับประชาชน 

 8. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

 1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสิทธิภาพ   ปุาไม้และทรัพยากรดินได้รับ

การอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน  มีศักยภาพและขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น 

กลยุทธ์และแนวทาง 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๒๓ 
แนวทาง 

 1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปุาชุมชน    การปลูกปุา     การอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน

และน้ า  เพื่อปูองการบุกรุกท าลายปุา  การเผาปุาและพื้นที่การเกษตร 

 2. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  ภาคเอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. การควบคุมมลพิษ   การก าจัดขยะทั้งในส่วนของชุมชน  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  

 5. การบริหารจัดการของเสียในระบบรวม เช่น  ปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาขยะ 

  6. ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน

ทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์    

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการ อย่างมีมาตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส   สามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทาง 

 1. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ  ศักยภาพ  ทัศนคติ  และจติส านึกที่เอือ้ต่อการ

บริการประชาชน 

 2. ปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการประชาชน  อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการท างาน                

และน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร                   

ของทางราชการผ่านสื่อต่างๆ 

 4. จัดท าแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความต้องการของประชาชน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6. สร้างจิตส านึก ค่านิยม จรรยาบรรณของท้องถิ่น  พนักงาน ในการปฏิบัติราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

/ ๓-๒๔ 
5. การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหาร 

  1. นโยบายด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  1.1 ส่งเสริม/ยกระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล 

มัทธยมศึกษา 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 

 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 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
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  4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 

  4.2 ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้มกีารพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้มศีักยภาพ และความ

ปลอดภัย 

  4.3 สง่เสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย 

  4.4 สง่เสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดันให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดอย่างบูรณาการ 

  5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

  5.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี 

  5.2 ก่อสร้างและบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 

บริโภค และรวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 

  5.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

ให้สามารถตอบสนองประโยชนส์ุขของประชาชน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจ าเป็นที่เรง่ดว่น ตามอ านาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  6. นโยบายด้านความปลอดภัย 

  6.1 ส่งเสริมสนับสนุน การปูองกันปัญหาอาชญากรรม รว่มกับภาครัฐ 

  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

  6.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนเพิ่มเครื่องมือและฝกึทักษะ อพปร. ให้มศีักยภาพ 

 7. นโยบายด้านการกีฬา 

  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มอื

อาชีพ 

  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกก าลังกายและ

สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 

  7.3 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาใหท้ันสมัย 
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  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. นโยบายปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ส่งเสริมการปูองกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ สอดคล้องตาม

นโยบายรัฐบาล 
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               บทที ่บทที ่๔๔  
  

วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และจดุมุ่งหมายในการพฒันาวสิยัทศัน์  พนัธกจิ และจดุมุ่งหมายในการพฒันา  
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี    

อันดีงามพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและการลงทุนทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร  

ใหเ้ป็นฐานในการสร้างงานพัฒนารายได้ พร้อมกับพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  รวมทั้ง

การรวมกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 3. พัฒนาและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพและเป็นที่รูจ้ัก

แพร่หลาย 

 5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อคืนความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศน์ สนับสนุนการปูองกันและแก้ไข

ปัญหามลภาวะ 

  6. พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 7. ส่งเสริมกระบวนการวิจัย  การผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกแก่ประชาชน 

 8. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

 9. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนพร้อมน าพระราชด าริตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

มาใช้ในการด ารงชีวติ 

 10.บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นภาคีการพัฒนาเพื่อสนองประโยชน์สุขของประชาชน ใน

อ านาจหน้าที่ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1. เพื่อพัฒนาการศกึษาใหม้ีคุณภาพ ยกระดับบุคลากร หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี

และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  2. อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 

 3. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มเพื่อ

ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 4. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี 

 5. ส่งเสรมิสวัสดิการแก่ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ เด็ก ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในสังคมใหม้ีคุณภาพชีวติ

ที่ดขีึน้ 

  6. เพื่อสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

 7. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมใหม้ี

ศักยภาพและเป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย 

 8. เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัฒนธรรม 

 9. เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   สร้างความสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ 

 10.เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  การจัดการแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อ

การเกษตร 

  11.ส่งเสริมพลังงานทางเลือกแก่ประชาชนทุกกระบวนการ 

 12.บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล 

 13.สร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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               บทที ่บทที ่66  
  

การน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่สูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผลการน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่สูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล  
1. การติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผล  เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

กับวัตถุประสงค์  และเปูาหมายการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

มากน้อยเพียงใด  การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการบริหารแผนงาน 

      การติดตามและประเมินผลประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  การก าหนดองค์กรรับผิดชอบใน

การติดตามและประเมินผล  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  และการก าหนดห้วงเวลาใน

การตดิตามและประเมินผล 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  6 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร

แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 888/2554

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  1. นายมนตรี   ชาลีเครอื  ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 2 อ.จัตุรัส  กรรมการ 

  2. นายวิวัฒน์ เอือ้เปรมจติ ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 1 อ.แก้งคร้อ  กรรมการ 

  3. นายด ารงพล  กล้าจริง ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 6 อ.เมอืง  กรรมการ 

  4. นายสุชนิ  ภริมย์กิจ  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 

  5. นายบุญเรอืง  ไชยสงค์ ประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

  6. สรรพากรจังหวัดชัยภูม ิ ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

  7. คลังจังหวัดชัยภูม ิ  ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

  8. นายนิมิต  สัมพันธารักษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  9. นายสมพร  บุญเกิน  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  10.นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ 

  11.นางบรรลือ   เกิดชัยภูม ิ ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ กรรมการ 
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      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามค าสั่งที่ 888/2554ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

เนื่องจากกรรมการ  ที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และนางบรรลือ  เกิดชัยภูมิ  ได้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม) ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 347/2555 

ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2555 

  1. นายสถาพร  สงคราม  ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต อ.เนินสง่า  กรรมการ 

  2. นางสุภาภรณ์  คันธศริิ ผูอ้ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

มอี านาจหน้าที่ดังน้ี 

   1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตามโครงการ  ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังน้ี 

 2.1 การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะท าการประเมินผล   

      การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะท าการประเมินผล  ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก

ของการประเมินผล  ผู้ที่จะท าการประเมินผลต้องศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆของแผนงาน/โครงการ                    

เช่น  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผูร้ับผดิชอบ  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ 

 2.2 การแปลงวัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่สามารถวัดได้ 

 เมื่อศึกษาถึงลักษณะของวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการแล้ว  ต้องมีการแปลงวัตถุประสงค์ให้

เป็นตัวชีว้ัดที่สามารถวัดผลได้  คือ  พยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่เป็นนามธรรมออกเป็นรูปธรรม 
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2.3 การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 

 การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดนั้น  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการประเมินผล  ในการรวบรวมข้อมูลนั้น  

ผู้ติดตามและประเมินผลมักจะเข้าใจว่าต้องออกไปเก็บข้อมูลและมีการสร้างแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์  

เพื่อให้รับรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  ซึ่งอาจท าให้สิ้นเปลืองเวลา  งบประมาณ   รวมทั้งอาจผิดพลาด

ได้ง่าย   ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  เราสามารถพิสูจน์ดูว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ    

ว่าใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  เพียงใด  และเก็บไว้ที่ใดบ้าง  จึงค่อยพิจารณาว่าควรศึกษาหรือจัดเก็บข้อมูล

เพิ่มเติมในส่วนใดบ้างที่จะท าใหข้้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2.4 การเปรยีบเทยีบข้อมูลที่รวบรวมกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 เป็นขั้นตอนการเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้   กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าโครงการนั้นบรรลุ

วัตถุประสงค์หรอืไม่  ซึ่งประเด็นนีก้ารประเมินในอดีตมักจะไม่มีการเทียบเคียงข้อมูลที่รวบรวมกับมาตรฐาน

ที่ก าหนดไว้  แต่มักจะเป็นการติตามประเมินผล  ในลักษณะการรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชารับทราบมากกว่า 

2.5 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 เป็นขั้นตอนการสรุปผลและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งเสนอทางเลือกที่จะน าไปปรับปรุงโครงการนั้นหรือ

ก าหนดแนวทางแก้ไข   ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินผลที่จะต้องน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจและ

ควรมีทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจหลายทางเพื่อพิจารณาด้วย  โดยสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินผลก็คือ  การวัดประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการว่าบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ในระดับ

ใด  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่  

เช่น  โครงการนั้นควรจะมีต่อไปหรือควรจะยุบ  ควรจะมีการปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการนั้นหรือไม่  

ในลักษณะอย่างไรบ้าง  ทั้งนีเ้พื่อใหส้ามารถบรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้นั่นเอง 

3. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย

โครงการละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผูบ้ริหาร  เพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ  1   ครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

  
 

 

 


