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

บทที่ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา     

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาและ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ในทุกระดับท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

การกีฬา 2. ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา   

  หลักสูตร   

  3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีทางการศกึษา   

  เพื่อสนับสนุนการศกึษา   

  4. จัดหาและพัฒนา แหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย   

  5. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน   

  6. สร้างสรรสังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งเรียนรู้   

  7. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อการศกึษา   

  8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ   

  9. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกก าลังกาย   

  

     

/
/ ๕-๑ 
 



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

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์     

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ     

ภูมิปัญญาท้องถิน่     

ยุทธศาสตร์ที่  2 การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา 1. สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 2. สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น   

  3. ส่งเสริมงานศลิปะอันเป็นอัตลักษณ์ทางภูมิสังคมของท้องถิ่น   

  4. ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ในการสบืสานองค์ความรู ้ค่านิยม   

ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และ     

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวมีความอบอุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

2. สนับสนุนการฝึกอาชีพ แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพหลักสูตรต่างๆ 
  

  3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ   

  4. สนับสนุนการรวมตัวเพื่อตั้งกลุ่มสรา้งความเข้มแข็ง และความมั่งคงในอาชีพ   

  5. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ สตร ีเด็ก คนพิการ ผูย้ากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส   

  6. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดิน   

  เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล   

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  7. สนับสนุนการปูองกันการแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่   

/
/ ๕-๒ 
 



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

  8. สนับสนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาวะที่ดขีองประชาชน   

  9. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   

  10.สนับสนุนการเฝาูระวังอุบัติภัย และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   

ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว     

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  2. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
  

  และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์   

  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินเิวศน์   

  4. พัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน   

  5. ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณอีันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความหลาก   

  หลายดึงดูดนักท่องเที่ยว   

  6. ส่งเสริมภาคเอกชน ลงทุนนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ   

  7. สร้างความเชื่อมโยงโครงขา่ยของแหลง่ท่องเท่ียว ภายในจังหวัดให้มีความตอ่เนื่อง   

  ส าหรับนักท่องเที่ยว   

  8. ส่งเสริมพัฒนาสินคา้ หัตถกรรม อุตสาหกรรม และบริการอ่ืนส าหรับนักท่องเท่ียว   

  9. ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับแหลง่ท่องเที่ยวทุกประเภท   

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใชก้ารได้ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 2. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ า   

/
/๕-๓ 

 



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

  3. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรี  โดยการใชปุ้๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชวีภาพ   

  4. ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด ารงชีวิต      

  5. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบน้ าจากแหล่งเก็บกักไปสู่พื้นที่การเกษตร   

  6. การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร   

  7. ส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑช์ุมชนและสนับสนุนให้มีศูนย์แสดงและกระจายสนิค้า   

  8. ส่งเสริมการผลิต จ าหน่าย โดยใช้วัตถุดิบ แรงงานและบริการที่ดอียู่ในท้องถิ่น   

ประเด็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์ที่  6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 1. การดูแลรักษาแหล่งต้นน้ า ปุาไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ปลูกผังเยาวชนให้มีจิตใจรักษ์ธรรมชาติ   

  3. ส่งเสรมิและผลักดนัให้มีระบบก าจัดขยะรวม   

  4. ส่งเสริมกระแสการลดภาวะเรอืนกระจก   

ประเด็นการพัฒนาด้านประสานการพัฒนา     

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบูรณาการเพื่อการ 1. การประสานการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

พัฒนาร่วมกัน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

2. บูรณาการกับหนว่ยงานหรอืองค์กรอื่น ในการพัฒนาหรอืด าเนินกิจกรรมอื่นใด   

  ตามอ านาจหน้าที่   

  3. ให้มกีารถ่ายเทข้อมูลด้านการพัฒนา หรอืข้อมูลทางเทคนิคกับหนว่ยงาน   

  หรอืองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น เพื่อความเป็นเอกภาพ   

ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ     

/ ๕-๔ 
 



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

องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล     

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการองค์กร 1. การเพิ่มประสทิธิภาพการวางแผนขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการท างาน   
  3. การน าวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้   

  4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพ ศักยภาพ มจีติส านึกและทัศนคติทางบวก   

  ในการด ารงตน   

  5. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหนา้ที่   

  6. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ   

  7. ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ    

  เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน   

   

  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นการพัฒนาด้านพลังงาน     

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาพลังงานทดแทน 1. ส่งเสริมการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในเรื่องพลังงานทดแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  2. สนับสนุนการวจิัย ในการพัฒนาพลังงาน   

       2.1 สร้างสถานีผลติ BIO DIESEL   

       2.2 สร้างสถานีผลติพลังงานจากลม   

       2.3 สร้างสถานีผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Renewable energy)   

       2.4 สถานีผลิตพลังงานชีวมวล แก๊ซชีวภาพ (Bio mass)   

/ ๕-๕ 
 

http://scholar.google.co.th/scholar?q=Asian+economic+community+aec&hl=th&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=7Ei7T4GbAozqrQfWpuHtBw&ved=0CAYQgQMwAA


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

       2.5 สถานีผลิตพลังงานจากขยะ   

  3. ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน   

      

  

 

 

/ ๕-๖ 
 


