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ส่วนที ่ 2 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------------------------------------- 

1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

    วสัิยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาํชาติวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” 

   1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

  (1) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกคอรงระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 

  (3) การป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

  (4) การบริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

  (5) การพฒันาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั 

  (6) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาลงัป้องกนัประเทศและกองทพั 

  (7) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร

พลงังานและนํ้า 

  ( 8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ( 1) สมรรถนะทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่

ส่งเสริมการคา้และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อเป็นศูนยก์ลาง

การคา้และไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มข้ึน 

  ( 2) การพฒันาภาคการผลติและบริการภาคเกษตรไดแ้ก่เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้

เขม้แขง็และย ัง่ยนืเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรพฒันาสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัและส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยใหป้รับไปสู่รูปแบบเกษตรย ัง่ยนืท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แขง็ภาคอุตสาหกรรมพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ 

ไดแ้ก่พฒันาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศกัยภาพสูงสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการไทยและพฒันา

อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในอนาคตเป็นตน้และภาคบริการพฒันายกระดบัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวผลกัดนั

ประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ 

 

 



26 

 

  (3) พฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแ้ก่ พฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ของ

ผูป้ระกอบการไทยพฒันาและยกระดบัผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากลยกระดบัศกัยภาพของสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ไทยใหก้า้วไกลสู่สากลและพฒันาวสิาหกิจชุมชนและสถาบนัเกษตรกร 

  (4) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพฒันา

พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญของประเทศและพฒันา 

คลสัเตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนประเทศ 

  (5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ในดา้นการขนส่ง ความมัน่คงและพลงังานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและการวจิยัและพฒันา 

  (6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบัประเทศ

ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ นานาประเทศ ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความ

ร่วมมือกบัภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน อาหาร ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหาร

จดัการภยัพิบติัส่งเสริมบทบาทการเป็นผูป้ระสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของ

ความสัมพนัธ์ของประเทศไทยและกลุ่มอาํนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน

องคก์ารระหวา่งประเทศในการผลกัดนัการพฒันาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนบัสนุนการเปิดการคา้เสรีและ

สร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  (1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย

พฒันาเร่ิมตั้งแต่ในครรภแ์ละต่อเน่ืองไปตลอดชีวติ 

  (2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง  

  (3) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี  

  (4) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน  

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม 

  (1) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  

  (2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ  

  (3) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีวติในสังคมสูงวยั  

  (4) การสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็

ของชุมชน 

  (5) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา  

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(1) การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

                     ( 2) การวางระบบบริหารจดัการนา้ใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เนน้การปรับระบบการ

บริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 

                      (3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกภาคเศรษฐกิจ 
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                      (4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

                     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

                    (6) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                      (1) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ  

                     (2) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

                      (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม  

                      (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

                      (5) การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบติัราชการ  

                      (6) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                      (7) การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัใหมี้ความชดัเจน ทนัสมยั เป็นธรรม 

และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจน พฒันาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร

ท่ีมีหนา้ท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายใหมี้ศกัยภาพ 

 

 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายการพฒันา 

-  คนไทยทุกกลุ่มวยัมีทกัษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพฒันาประเทศ 

-  คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติพร้อมรับบริบทการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ  

    ภายนอกประเทศ 

-  คนไทยมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพีชีวติท่ีดีข้ึน 

-  คนไทยมีจิตสาํนึกพลเมืองท่ีมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม  

    จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มลํา้ในสังคม 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -   ลดปัญหาความเหล่ือมลํ้าดา้นรายได ้และแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 -   รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้ ํ่าสุด เพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 15 ต่อปี 

 -   การถือครองสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้ ํ่าสุดเพิ่มข้ึน 

 -   สัดส่วนประชากรท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 ณ ส้ินแผนฯ 

 -   สัดส่วนหน้ีสินต่อรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน ของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง  

 -   เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข การคุม้ครอง  

              ทางสังคม และกระบวนการยติุธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื  

 เป้าหมายการพฒันา 

 -   เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื 

 -   การสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  

 เป้าหมายการพฒันา 

 -   เพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

 -  การดาํเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ี 25  ลุ่มนํ้า     

ของประเทศ อยูบ่นหลกัความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความย ัง่ยนื ประชาชนทุกระดบัสามารถเขา้ถึง

ทรัพยากรนํ้าเพื่อการบริโภค อุปโภคไดอ้ยา่งมัน่คง ปลอดภยัและเท่าเทียม 

 -  สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ        

โดยใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรกกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการคุณภาพนํ้า และคุณภาพอากาศ 

 -  เพิ่มศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ความมั่นคง 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -   ปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศตลอดไป 

 -   ประเทศชาติมีความมัน่คงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉนัทเ์พิ่มข้ึน 

 -   พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตมี้เศรษฐกิจดีข้ึนและประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ และปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 

 -   ประเทศไทยสามารถรับมือกบัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงและมีความสัมพนัธ์และความร่วมมือ        

ดา้นความมัน่คงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศเพิ่มข้ึน 

 -   ประเทศไทยมีอนัดบัความเส่ียงจากการก่อการร้ายตํ่ากวา่อนัดบัท่ี 20ของโลก และมีอนัดบัความเส่ียง

จากการโจมตีดา้นไซเบอร์ในตํ่ากวา่อนัดบัท่ี 10 ของโลก 

 -   สาธารณภยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ ภยัหนาว อุทกภยั ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควนั นํ้ามนัร่ัวไหล

ในทะเล และการกดัเซาะมีแนวโนม้ลดลง 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการใหบ้ริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศ ใหอ้ยูใ่นอนัดบั สองของอาเซียน เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

 -  เพิ่มจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี  

 -  เพิ่มคะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ใหอ้ยูสู่งกวา่ร้อยละ 50 

 -   ลดขอ้ร้องเรียนของประชาชนท่ีไม่ไดรั้บการอาํนวยความยติุธรรมอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมาย ลดความเขม้การใช้

พลงังาน ( Energy Intensity: EI) อยูท่ี่ 12.83 พนัตนัเทียบเท่านา้มนัดิบ/พนัลา้นบาท ในปี 2564 รวมทั้ง               

มีเป้าหมายในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ           

(ณ ราคาประจาํปี) ในปี 2564 โดยในส่วนของตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้จะลดใหต้ํ่ากวา่ร้อยละ 7 ของ         

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 -  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบคมนาคมขนส่งมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้

ทางราง จากร้อยละ 2 เป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 และปริมาณการขนส่งสินคา้ทางนํ้าเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 15  เป็น

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 19 มีปริมาณผูใ้ชร้ะบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มข้ึน โดยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5เป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30และท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยาน

ในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนเป็น 100 และ 42 ลา้นคนต่อปี ตามลาํดบั 

 -  การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์และ

ประสิทธิภาพในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้อยูใ่นอนัดบัดีข้ึน และบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ไดรั้บ        

การพฒันาใหมี้ผลิตภาพสูงข้ึน รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินคา้ผา่นเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนสาํคญั       

ท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายทางเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 

 -  การพฒันาดา้นพลงังาน มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปริมาณการใชพ้ลงังาน     

ขั้นสุดทา้ยเป็นร้อยละ 17.34 และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าใหเ้หลือร้อยละ 47 ในปี 2564 

 -  การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั มีเป้าหมายท่ีจะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหไ้ด้   ร้อยละ 85 

ของหมู่บา้นทัว่ประเทศ และมีผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัรายใหม่เพิ่มข้ึนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ในการรับมือภยัคุกคามทางออนไลน์อยา่งนอ้ย     

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 

 -   การพฒันาดา้นสาธารณูปการ (นํ้าประปา) มีเป้าหมายขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาและกระจาย

โครงข่ายการใหบ้ริการนํ้าประปาครอบคลุมพื้นท่ีบริการในเขตนครหลวง ร้อยละ 100 ภายในปี 2561 ในเขต

ภูมิภาค/เทศบาล ใหค้รอบคลุมร้อยละ 80 เม่ือส้ินสุดแผนฯ และจดัหานํ้าสะอาดหรือก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้นใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้นเม่ือส้ินสุดแผนฯ ลดอตัรานํ้าสูญเสียระบบส่งและจาหน่ายนา้ใน                   

เขตนครหลวงใหมี้ความสูญเสียนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลใหมี้ความสูญเสียนอ้ยกวา่          

ร้อยละ 25 ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลกิจการประปาท่ีเป็นเอกภาพ และมีกฎหมาย

รองรับการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม  

 เป้าหมายการพฒันา 

 -  เพิ่มสัดส่วนค่าใชจ่้ายการลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส่วน 

การลงทุนวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 

 -  เพิ่มจาํนวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 -  เพิ่มอนัดบัความสามารถการแข่งขนัโครงสร้างพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นเทคโนโลย ี  

จดัโดย IMD ใหอ้ยูใ่นลาดบั 1 ใน 30 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภูมิภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -  ช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งภาคลดลง 

 -  มีการกระจายรายไดข้องประชาชนอยา่งเป็นธรรมมากข้ึน 

 -  เมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยูแ่ละปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก 

 -  พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 -  พื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพฒันาท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที ่10 การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้าน และภูมิภาค 

 เป้าหมายการพฒันา 

 -  ประเทศไทยมีบทบาทนาํในภูมิภาคทั้งทางดา้นโลจิสติกส์ การคา้ การบริการและการลงทุน 

 -  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาคเพื่อ

รองรับการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และมีการพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และ                 

ในส่วนขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต ้

 -  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเช่ือมโยงกนั เพื่อรองรับการพฒันา

เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 -  ไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นท่ีเช่ือมัน่ของนานาชาติในฐานะประเทศท่ีมาตรฐานดาํเนินการต่างๆ เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ 

 -  ไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ีสาํคญัทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมสาํคญั  

ในการกาํหนดบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ  

 -  ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองคค์วามรู้ท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั การขยายตลาด 

ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
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 1.3  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

       1.3.1  แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 - 2565 (ฉบับทบทวน) 

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานดา้นการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบ

อุทกภยัและภยัแลง้ซํ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในดา้นความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ

พร้อมดา้นสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวจิยั ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ไปสู่ความ  “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ” จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกบัการพฒันาการวจิยัเพื่อใช้

ความรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคิดสร้างสรรคใ์นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในภาค

ใหมี้การเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาํความรู้ ทุน เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมจากภายนอกมาช่วยขบัเคล่ือนโดยการใชป้ระโยชน์จากโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น

คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ี

เศรษฐกิจหลกัของประเทศ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากการเช่ือมโยงและขอ้ตกลงกบัประเทศเพื่อนบา้นใน

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงท่ีกาํลงัมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพฒันาใหม่ๆ 

ใหแ้ก่ภาคเพื่อใหมี้อตัราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมลํ้ากบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ ของประเทศไดใ้น

ระยะยาว 

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :พฒันาอีสานสู่มิติใหม่ใหเ้ป็น  “ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่นํา้โขง” 

1) วตัถุประสงค์ 

  1.  เพื่อแกปั้ญหาปัจจยัพื้นฐานดา้นนํ้าและดิน ใหเ้อ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดาํรงชีพ และการ

พฒันาเศรษฐกิจของภาค 14 แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี พึ่งพาตนเอง  

พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากนัในชุมชนได ้

3. เพื่อยกระดบัการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

สนบัสนุนใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตํ่ากวา่ระดบัประเทศ 

4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเขา้กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

5. เพื่อพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นํ้าโขง 

และมีบทบาทสนบัสนุนประเทศเป็นศูนยก์ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 2) เป้าหมาย 

1. อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขยายตวัเพิ่มข้ึน 

2.  สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)ในการกระจายรายไดภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจดัการนํ้าใหเ้พียงพอต่อการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  2 แกปั้ญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวติผูมี้รายไดน้อ้ยเพื่อลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  3 สร้างความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กบัการแกปั้ญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  4 พฒันาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ใชโ้อกาสจากการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกั

ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)เพื่อพฒันาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  6 พฒันาความร่วมมือและใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงกบัประเทศเพื่อนบา้น

ในการสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 

 1.3.2   แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูม ิ 

บุรีรัมย์  สุรินทร์) ระยะ 5  ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน)  

 เป้าหมายการพฒันาของกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ระยะ 5 ปี 

 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1        

มีเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 3 ลาํดบัแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มี

สัดส่วนร้อยละ 20 และภาคการคา้ร้อยละ 13 มีพื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นท่ีของกลุ่มจงัหวดั 

ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศกัยภาพทางการเกษตรท่ีโดดเด่น 

ไดแ้ก่ ขา้ว มนัสาํปะหลงั ออ้ย โคเน้ือ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดก

โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑไ์หม และในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค  

บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า  สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.1 รายไดเ้ฉล่ีย

ครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หน้ีสินเฉล่ียครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคดา้นรายได ้           

(Gino coefficient) สูงกวา่ค่าเฉล่ียประเทศ จึงกาํหนดเป้าหมายการพฒันาในการเป็น  
 

“ศูนย์กลางของเกษตรอตุสาหกรรม ผลติภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
 

 โดยมีแนวคิดการพฒันา ดงัน้ี                

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเ้ป็นมาตรฐานปลอดภยั และพฒันาจนถึงข้ึน

มาตรฐานอินทรียใ์นภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว ์โดยมีการนาํนวตักรรมในพื้นท่ีมาช่วยใหเ้กษตรกร 

โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ใหมี้การสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมใหค้งอยูด่ว้ยการนอ้มนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการดาํเนินงาน เพื่อใหเ้กิดภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
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 2. พฒันาการบริหารจดัการนํ้าใหเ้พียงพอ ทั้งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อ

การเกษตรใหเ้พียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกกัเก็บนํ้าใหอ้ยูใ่นพื้นท่ี หรือการขยายพื้นท่ีรับนํ้า 

การกระจายนํ้าไปยงัพื้นท่ี 

 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินคา้ใหม้ากข้ึนในพื้นท่ี สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร

แบบครบวงจรในพื้นท่ี โดยพฒันาช่วงกลางทางและปลายทางใหม้ากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบั บท่ี 12 ยทุธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกาํหนดใหก้ลุ่มจงัหวดั โดยเฉพาะ

จงัหวดันครราชสีมาใหเ้ป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทกัษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายไดจ้าก           

ภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินคา้ชุมชนกบัการท่องเท่ียว 

 5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเท่ียว โดยการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐาน          

ทั้งทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบริการเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว การใชป้ระโยชน์

จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไวว้างรากฐานไวใ้ห ้การสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

รวมถึงการสร้างการตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและเป็นท่ีนิยมเดินทางมายงักลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันากลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565) ฉบบัทบทวน ปี พ.ศ.  2563  กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์) 

  6. การพฒันาสังคมใหมี้คุณภาพ โดยเฉพาะผูสู้งอายใุหไ้ดรั้บการดูแล มีศกัยภาพ คุณภาพชีวติ

ท่ีดีข้ึน หรือสามารถดาํเนินกิจกรรมไดต้ามศกัยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผูสู้งอายเุพื่อใหสื้บทอดไป

ยงัรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศกัยภาพของเด็ก เพื่อใหส้ังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดใ้นอนาคต 

 พนัธกจิ (Mission) 

  1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปขา้วหอมมะลิ 

  2) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตมนัสาํปะหลงัเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลงังานทดแทน 

  3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

  4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5) ส่งเสริมศกัยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑไ์หม 

  6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหไ้ดรั้บความนิยม และบริหารจดัการใหมี้ศกัยภาพ 

  7) ส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และคา้ชายแดน 

  8) ส่งเสริมการพฒันาดา้นสังคม 

 ประเด็นการพฒันา 

 1) การพฒันาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางดา้นเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร  

  แนวทางการพฒันา 

  1.1 พฒันาและบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร 

  1.2 ส่งเสริมและพฒันาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินคา้ในภูมิภาค 

1.3 ส่งเสริมการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมใหเ้หมาะสม 
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1.4 ยกระดบัสินคา้เกษตรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน 

1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 ส่งเสริมการใชน้วตักรรมและพลงังานทดแทน 

1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1.8 สนบัสนุนใหมี้การรวมกลุ่มการผลิตและจาํหน่าย 

1.9 ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดสินคา้เกษตร 

1.10 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตวคุ์ณภาพสูง 

 2) การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และผลติภัณฑ์ไหม 

 วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว    ท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภยั  

  2. เพื่อใหก้ลุ่มผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการไหมมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์หมเพิ่มข้ึน  

 แนวทางการพฒันา 

  2.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

2.2 พฒันาสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว 

2.3 พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 

2.4 สร้างความเช่ือมัน่และความปลอดภยัใหน้กัท่องเท่ียว 

2.5 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

  2.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

2.7 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยชา้ง 

2.8 ส่งเสริมพฒันา การคา้ การลงทุน การคา้ชายแดน 

2.9 ส่งเสริมการท่องเท่ียววถีิชุมชน 

2.10 ส่งเสริมนวตักรรมการท่องเท่ียว ประชาสัมพนัธ์ และการตลาด 

2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมี้คุณภาพ 

2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและผลิตภณัฑไ์หม 

2.13 พฒันาผลิตภณัฑไ์หมใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 

 3) ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางดา้นร่างกายและสติปัญญาดีข้ึน 

  2. เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองได ้แขง็แรง มีความสุข  

 แนวทางการพฒันา 

  3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ตวัเด็กปฐมวยัเป็นสาํคญั 

  3.2 พฒันา สนบัสนุน กิจกรรมการลงทุนพฒันาดา้นสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ 

  3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทกัษะชีวติ และส่งเสริมสร้างศกัยภาพการพึ่งพาตนเอง 

  3.4 ส่งเสริมและพฒันาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3.3  แผนพฒันาจงัหวดัชัยภูมิ   พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

       เป้าหมายการพฒันาจังหวดัชัยภูมิ 

      “เมืองแห่งความสุข” 

 ตัวช้ีวดัความสําเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจังหวดัชัยภูมิ   

 1. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและกระจายอยา่งเหมาะสม 

 2. ประชาชนดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยั ในชีวติและทรัพยสิ์น 

      ประเด็นการพฒันาของจังหวดัชัยภูมิ 

   ประเด็นการพฒันาที ่1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื 

   1) เป้าประสงค์ 

         ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและกระจายอยา่งเหมาะสม 

   2)  เป้าหมายและตัวช้ีวดั 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั 

3. อตัราการขยายตวัของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 

4. ร้อยละท่ีลดลงของของจาํนวนคนจน 

5. จาํนวนพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 20,000 ไร่ 

6. จาํนวนขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนถูกนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

7. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว 

8. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

9. จาํนวนพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาระบบชลประทานเพิ่มข้ึน 

10. จาํนวนพื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มข้ึน 

11. ปริมาณการกกัเก็บนํ้าเพิ่มข้ึน 

12. ร้อยละของจาํนวนเส้นทางคมนาคมไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 

   3) แนวทางการดําเนินงาน 

      ด้านการเกษตร 

   1.การพฒันาทรัพยากรการเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 1.1  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2  บริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ

ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายนํ้า 

1.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้าภาคเกษตร เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต 



36 

 

         2.  พฒันาผลิตภาพการผลิตสินคา้การเกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วอินทรีย ์ขา้วปลอดภยั 

พริก ไมผ้ล พืชผกัปลอดภยั ตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือข่ายสินคา้เกษตร 

2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้

เกษตรและผลิตภณัฑ์   เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใชปั้จจยัผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม   รวมทั้ง

พฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด 

2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ปศุสัตวแ์ละประมง  

2.3 ส่งเสริมและพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑไ์หม 

ท่ีมีคุณภาพ 

2.4  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดย

ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด 

2.5  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรในระดบัชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 

2.6 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตร 

ท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดตน้ทุนการผลิต พฒันาคุณภาพผลผลิต และรองรับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ โดยการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชแ้ละพฒันาองค์

ความรู้ใหชุ้มชน  สนบัสนุนการผลิตและใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้

เกษตรและอาหาร 

2.8  สนบัสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริม

สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

2.9  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานทดแทนและปลูกพืชพลงังานทดแทน 

2.10 พฒันาดา้นการวางแผนพฒันาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง

การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาํหน่ายผลผลิต  

2.11 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและปรับเปล่ียน

การผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

   3.  พฒันาเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน 

3.1  สนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และเครือข่ายปราชญช์าวบา้น ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเกษตรกร 

3.2 ส่งเสริมการทาํการเกษตรตามแนวพระราชดาํริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร

อินทรีย ์และการทาํเกษตรย ัง่ยนื และลดการใชส้ารเคมีในการผลิตสินคา้เกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน 

เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร 

3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการของสถาบนัเกษตรกร   

และพฒันาการดาํเนินงานขององคก์รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด

เสรีทางการคา้ 
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         4.  พฒันาพื้นท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน 

4.1 วางระบบการถือครองท่ีดินการจดัท่ีดินทาํกินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการ

ออกโฉนดท่ีดินใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 

4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จดัสรรท่ีดินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้ร้ท่ีทาํกิน 

และประชาชนท่ียากจนใหมี้ท่ีดินเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม  

4.3 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน โดยกาํหนดแนวเขตการใชท่ี้ดินอยา่ง

เหมาะสม  ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจดัทาํผงัเมือง และผงัชุมชน  

        5. พฒันาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

5.1 พฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของ

ภาคอุตสาหกรรม  

5.2  ส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการ

พฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดั เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลงังาน  

อุตสาหกรรมส่ิงทอ   และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช  

5.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินคา้อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.4  ส่งเสริมการพฒันาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพฒันาการผลิต การ

ขนส่งสินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้อ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบ 

5.5  ส่งเสริมและพฒันาใหมี้การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้  (Cluster 

และ Supply Chain) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

5.6   พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัความสามารถดา้นการ

บริหารจดัการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

5.7  ส่งเสริมการวจิยัและพฒันายกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

         6. พฒันาฝีมือแรงงานและบริหารจดัการแรงงานอยา่งเป็นระบบ  

6.1  สนบัสนุนการฝึกอบรมแรงงานใหมี้ความรู้และพฒันาทกัษะฝีมือท่ีได้

มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

เสรีภายใตป้ระชาคมอาเซียน  รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระใหก้บัคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

6.2  ส่งเสริมใหก้ลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทาํงาน

ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจา้งงาน 

6.3 สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดมาตรฐาน

แรงงาน  การคุม้ครองแรงงานใหไ้ดรั้บสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุม้ครองแรงงานนอกระบบให้

ครอบคลุมมากข้ึน 
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6.4  พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการดา้นแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพและมี

การพฒันาระบบค่าจา้ง 

6.5 ส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงาน   แรงงานสัมพนัธ์  มีสวสัดิการแรงงาน

และมีหลกัประกนัความมัน่คงในการดาํรงชีวติ  

6.6  จดัระเบียบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นระบบ จดัระบบแรงงาน

ต่างดา้วใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง

ภายในประเทศ 

6.7 ส่งเสริมแรงงานใหเ้ขา้สู่ระบบประกนัสังคม 

          7. พฒันาและส่งเสริมการทาํเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

7.1  ผลกัดนัอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจงัหวดัไปสู่นโยบายระดบัชาติ  

7.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

จากแร่โปแตช  

   8.  พฒันาผลิตภณัฑไ์หมและผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินใหมี้คุณภาพ   

8.1  เสริมสร้างศกัยภาพองคก์รวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็   พฒันา

บุคลากรและผูป้ระกอบการใหมี้ความคิดในเชิงสร้างสรรค ์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคการ

ผลิตและบริการ  

8.2 ส่งเสริมการดาํเนินงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินใหมี้

คุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่กบัองคค์วามรู้สมยัใหม่  ส่งเสริม

กิจกรรมการประกวดแข่งขนั การประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 

8.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑชุ์มชน สนบัสนุนใหมี้ศูนย์

กระจายและแสดงสินคา้ และพฒันาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ+ 

8.4 เสริมสร้างชุมชนใหมี้การใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์สานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

องคค์วามรู้  เอกลกัษณ์  วฒันธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินคา้ มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตเชิงธุรกิจ

พึ่งพาตนเองได ้ 

   9. พฒันาผูป้ระกอบการและเครือข่ายดา้นการตลาด 

9.1  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการ

ใหค้รอบคลุมสินคา้และบริการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้    ตลอดจนเสริมสร้างองคก์รวสิาหกิจ

ชุมชน(SMEs) ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้

9.2  สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งในระดบัจงัหวดั และภูมิภาค

เพื่อเพิ่มช่องทางทางการคา้ และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภคใหมี้ความรวดเร็วและทัว่ถึง รวมทั้ง

เช่ือมโยงเครือข่ายการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น 

9.3  จดัตั้งศูนยป์ระสานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดบั

จงัหวดัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วน 

ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

         2. การบริหารจดัการท่ีดินของรัฐเพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชป้ระโยชน์อยา่ง

เหมาะสม รวมทั้งแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอ้พิพาทเก่ียวกบัแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

         3. ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตน้นํ้าและการใชส้ารเคมีการเกษตรในพื้นท่ีตน้นํ้า

อยา่งเขม้งวด 

  4. พฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแกไ้ขปัญหาดินเคม็ ดินขาดอินทรียวตัถุ และการชะลา้ง

พงัทลายของหนา้ดิน ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

  5.  เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รลุ่มนํ้าและองคก์รทอ้งถ่ินในการจดัการนํ้า 

และการจดัทาํแผนบริหารจดัการนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าอยา่งบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  อาํเภอ 

และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการนํ้า 

   6.  พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื ตลอดจนสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพของ

ทอ้งถ่ินและชุมชนเพื่อใหเ้กิดความเป็นหุน้ส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

   7. ส่งเสริมใหชุ้มชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง

เครือข่ายดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัและทศันคติท่ีเป็นมิตร

กบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  8. เพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการกาํจดัขยะมูลฝอยและการ

จดัการนํ้าเสียชุมชน 

           9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกาํหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นท่ีอยา่งมีส่วน

ร่วมในพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความสาํคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

    10. พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจดัการองคค์วามรู้ เพื่อ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   11.  การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการอนุรักษ ์การวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมทอ้งถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิต

สินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

         12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทอ้งถ่ินวจิยัและพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั

ทอ้งถ่ินในการใชพ้ลงังานทดแทน   การผลิตพืชพลงังานทดแทน    การปลูกพืชพลงังานทดแทนในท่ีดินรกร้าง 

เพื่อสร้างรายได ้และลดรายจ่ายดา้นพลงังาน 

       13. การจดัทาํแผนท่ีเพื่อบ่งช้ีพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 

โดยจดัลาํดบัความสาํคญัพื้นท่ีเส่ียง เพื่อกาํหนดแนวทางเฝ้าระวงั และแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ 

        14.  พฒันาการจดัการภยัพิบติัใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภยัพิบติัท่ี

รุนแรงในอนาคต โดยใหค้วามสาํคญักบัการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจดัการ 



40 

 

     15.  พฒันาระบบงานอาสาสมคัร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการดาํเนินงานของ

ภาคส่วนต่างๆ ใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล 

  16.  สนบัสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ิน ใหมี้การเตรียม

ความพร้อม จดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับภยัพิบติั และการซกัซอ้มรับมือภยัพิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

  17.  พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั 

  18. การถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุ้กภาคส่วน

ไดท้ราบ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชนในการร่วมกนัดาํเนินการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       19. สนบัสนุนครัวเรือน  ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการผลิต การใชพ้ลงังานทดแทน 

  20. ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสมแก่ผูผ้ลิตและผูใ้ช้

ทั้งในและต่างประเทศ 

  21. ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลงังานทดแทน  

  22. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการฐานขอ้มูลดา้นพลงังานทดแทน  

  23. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้และขอ้มูลสถิติพลงังานทดแทน 

  24. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นพลงังานทดแทน เพื่อสร้าง

ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

  25. พฒันาเครือข่ายดา้นพลงังานทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายทั้งในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ  

  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการผลติและบริการ  

   1. การพฒันาแหล่งนํ้าและระบบชลประทานใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการเกษตรของ

จงัหวดัทั้งในระบบกระจายนํ้าและแหล่งนํ้าตน้ทุน 

   2. การพฒันาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้

ทางการเกษตรเขา้สู่ตลาด 

  ด้านการท่องเทีย่ว 

   1.  พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพ

ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพื่อใหเ้ป็นจงัหวดัท่องเท่ียวชั้นนาํของภาคอีสาน 

2. พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว ปรับปรุง

มาตรฐานส่ิงอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั และสุขอนามยั ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวของผูพ้ิการและผูสู้งอาย ุ
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          3.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจรและท่องเท่ียวไดต้ลอดปีและทุกฤดูกาล 

       4. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพไปยงั

ตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

        5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวและสนบัสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อ

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว 

6. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว และบริการใหมี้คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 

7. พฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้ชุมชน และบริการ เพื่อพฒันาสินคา้การท่องเท่ียว

ท่ีสร้างสรรคจ์ากเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยใชค้วามรู้และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

8. พฒันาและปรับปรุงศูนยส์ารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบและ

เช่ือมโยงขอ้มูลการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดัเขา้กบัการท่องเท่ียวในระดบัชาติ เพื่ออาํนวยการความสะดวกใหก้บั

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

9. เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และวสิาหกิจ

ชุมชน ใหเ้ขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติ วฒันธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนื  

   10. สนบัสนุน พฒันาและอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบโดยสนบัสนุนให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

   11. สนบัสนุนชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

12.ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

13. การดูแลรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพฒันาที ่ 2   การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติให้มั่นคงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

   1) วตัถุประสงค์  

    ประชาชนดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพ มัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   2) เป้าหมายและตัวช้ีวดั 

      1. ร้อยละการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน 

   2. ร้อยละของจาํนวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง  

  3) แนวทางการดําเนินงาน  

         1.  เพิ่มศกัยภาพและส่งเสริมใหศ้าสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีบทบาทนาํในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ประชาชน   รวมทั้งร่วมกบัครอบครัว ชุมชน และสถาบนัการศึกษา ในการสร้าง

ค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมนาํความรู้ 
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                 2.  สร้างเครือข่ายชุมชน/ทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วน   เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม  เฝ้าระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวฒันธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวถีิชีวติท่ีดีงาม  

         3.  สร้างโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน และประชาชนผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นวฒันธรรม

ไดมี้เวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง 

         4.  พฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนใหมี้ขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัพฒันาความรู้ทางวชิาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเขม้แขง็    รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม 

         5.  เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยูโ่ดยส่งเสริมใหภ้าครัฐ  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน สามารถวางและจดัทาํผงัเมือง   การจดับริการขั้นพื้นฐาน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของประชาชน 

ควบคู่กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

      6.  ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวฒันธรรม

หมู่บา้นสู่สภาวฒันธรรมตาํบล 

   7. ส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชนและประชาชนไดป้ฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมหลกั 12 ประการ  

  8.  ขยายโอกาสการมีงานทาํและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพสาํหรับประชาชนทุกกลุ่ม 

     9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ

โดยการจดักิจกรรมและเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ 

     10. ส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพฒันาและนาํ

วทิยาศาสตร์ทางการกีฬามาใชอ้ยา่งจริงจงั 

     11. ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกกลุ่มวยัมีการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจาํเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ 

   12. ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บการคุม้ครองการการประกนัสังคมอยา่งทัว่ถึง 

13. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัสู่มาตรฐานสากล   ปรับปรุง

หลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสาํนึกค่านิยม

หลกั 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม วฒันธรรม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาสาํหรับประชาชนใหเ้ขา้ถึงบริการ

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้มเพื่อเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวติอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัคนทุกช่วงวยั  

         15. ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการศึกษามุ่งสู่สากล พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั   
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         16. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา และสร้าง

หลกัประกนัโอกาสทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และผูพ้ิการ รวมทั้งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือใน

การใหบ้ริการ และช่วยเหลือทางการศึกษาใหก้บัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส  

         17. สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัชุมชน/วสิาหกิจ

ชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ช่างทอ้งถ่ิน ทกัษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ

สินคา้ชุมชน 

   18. ส่งเสริมการผลิตและพฒันากาํลงัคนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

  19. ส่งเสริมประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย

เพื่อใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

           20. ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รชุมชนและผูน้าํชุมชนใหมี้ศกัยภาพในการบริหาร

จดัการ และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 

         21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการพฒันาชุมชน ผา่นกลไกการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน 

         22. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ 

ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี ตามหลกัธรรมาภิบาล  

  23.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการได้

อยา่งไม่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

          24.  พฒันาระบบบริการ วชิาการและการบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข ใหมี้คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

     25.  พฒันาระบบเฝ้าระวงั  ป้องกนัและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน

ในชุมชนโดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่าย  

          26. ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประเมินความเส่ียงและเตือนภยัสุขภาพ รวมทั้ง

พฒันาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

       27.  สนบัสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทกัษะความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขเพื่อรองรับ

การขยายภารกิจในการปฏิบติังานดา้นพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง  โดยเช่ือมโยงการ

ดาํเนินการร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

          28. พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการเชิงรุก เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ประชาชน 

  29. พฒันาสมรรถนะขา้ราชการใหมี้จิตสาํนึกสาธารณะ มาตรฐานดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมธรรมาภิบาล และทศันคติ ท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน 
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  30. สร้างจิตสาํนึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของขา้ราชการ ในการปฏิบติัราชการดว้ย

คุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการอยา่งต่อเน่ือง 

         31. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํแผนพฒันาในทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอาํเภอในการประสานและบูรณาการแผนพฒันาในระดบัชุมชน ตาํบล 

และอาํเภอ ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อใหร้ะบบแผนและงบประมาณของจงัหวดั

สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 

         32. ส่งเสริมการพฒันาหน่วยงานไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาประสิทธิภาพในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นการพฒันาที ่ 3   การสร้างความมั่นคงเพือ่การพฒันาจังหวดัสู่ความมั่งคั่งและยัง่ยนื 

   1) วตัถุประสงค์  

    ประชาชนดาํรงชีวติอยา่งปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น  

   2) เป้าหมายและตัวช้ีวดั 

      1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นท่ีลดนอ้ยลง 

   2. ร้อยละท่ีลดลงของจาํนวนผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด  

   3. จาํนวนหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  

  3) แนวทางการดําเนินงาน 

        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

หมู่บา้น/ชุมชน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในหมู่บา้น/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 

         2. เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และระงบั 

ขอ้พิพาทเบ้ืองตน้รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภยัและสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ี 

         3. คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก 

เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอาํนวยความยติุธรรม  

  4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆของประชาชนโดยศูนยด์าํรงธรรม

จงัหวดัและอาํเภอ 

  5. สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม  

  6. สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัในผูใ้หญ่และวยัแรงงาน 

         7. เร่งรัดปราบปรามการคา้ยาเสพติด และผูมี้อิทธิพลในทุกๆ ดา้น ดาํเนินการป้องกนั

มิใหก้ลุ่มเส่ียงตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติด ตลอดจนบาํบดัฟ้ืนฟู ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้

สามารถกลบัไปใชชี้วติในสังคมได ้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บา้น/ชุมชน  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและภาคประชาสังคม  
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           8. สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนในสังคมใหม้ามีส่วนร่วมในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดโดยใหส้อดรับกบัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

  9. บริหารจดัการอยา่งบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ืออาํนวยต่อการ

บาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยยดึผูเ้สพเป็นศูนยก์ลาง 

  10. สร้างและพฒันาระบบรองรับสนบัสนุนการคืนคนดีใหส้ังคม  

 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ชัยภูม ิ

 วสัิยทศัน์ 

 “เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร

พลงังานทดแทนสาํคญั และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” 

 พนัธกจิ      

1. ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

3. พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

4. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว 

5. ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 

6. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดั 

7. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8. บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์หลกั   

1. เด็กเยาวชนและประชาชนของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ศาสนาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็  

4. เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน 

5. การท่องเท่ียวของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึน 

6. เป็นแหล่งสร้างพลงังานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 

8. มีระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 

10.  มีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 

     ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

2. ศาสนาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 

 มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 1.1 มีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดบัประเทศ 

มาตรการท่ี  1.2 สร้างแรงจูงใจใหค้รูดีครูเก่งมาร่วมจดัการเรียนการสอนท่ีจงัหวดัชยัภูมิมาก

ข้ึนและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

มาตรการท่ี 1.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจดัการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเขา้สู่จงัหวดัชยัภูมิ 

มาตรการท่ี 1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

มาตรการท่ี.1.5..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มาตรการท่ี  1.6 ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในทอ้งถ่ินใหมี้

ขีดความสามารถพร้อมรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

     ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ปัญหาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคพื้นฐานทัว่ไปของประชาชนในจงัหวดัลดลง 

2. รายไดต่้อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

3. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

 มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 2.1 ส่งเสริมการแกปั้ญหาสาํคญัดา้นสาธารณสุขพื้นฐานของจงัหวดัชยัภูมิ  

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

มาตรการท่ี 2.3 สร้างชุมชนเขม้แขง็มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาอาชญากรรมและยา

เสพติดในพื้นท่ี 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. สินคา้การเกษตรหลกัมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 

2. สินคา้การเกษตรท่ีเป็นความหวงัในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน  

3. รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน  
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 มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี  3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลกัไดแ้ก่ ขา้ว  

ออ้ย และ มนัสาํปะหลงั 

มาตรการท่ี  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีเป็นความหวงัในอนาคตไดแ้ก่  พริก 

ยางพารา โคเน้ือโคราชวากิว และไก่บา้นโคราช 

มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรปลอดภยั 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่ว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาสู่จงัหวดัชยัภูมิมากข้ึน 

2. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี  4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดัชยัภูมิ

ใหเ้ป็นรูปธรรม 

มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ใหไ้ดม้าตรฐาน มี

ความปลอดภยัและมีภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

มาตรการท่ี  4.3 ปรับปรุงและพฒันาตวัเมืองชยัภูมิใหน่้าอยูเ่กิดอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและยงัคง

ความเป็นแหล่ง  ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

มาตรการท่ี 4.4 พฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรมวถีิชีวติความเคารพและศรัทธาต่อ

เจา้พอ่พระยาแล 

มาตรการท่ี 4.5 พฒันาจงัหวดัชยัภูมิใหเ้ป็นแหล่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัสาํคญัของประเทศ 

มาตรการท่ี 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ดา้นการท่องเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานทดแทนของชุมชนไดม้ากข้ึน 

2. ทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพลงังานทดแทน 

3. ชุมชนใหค้วามตระหนกัและร่วมมือกนัใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีคุณค่า 
 

 มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนสร้างพลงังานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

มาตรการท่ี 5.2 พฒันาการบริหารจดัการพืชพลงังานอยา่งครบวงจร 

มาตรการท่ี 5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนในการผลิตพลงังานทดแทน 

มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
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     ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ  

การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1..มีมูลค่าการคา้สูงในเขตการพฒันาพิเศษของจงัหวดัชยัภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี  6.1 ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาด

และโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

มาตรการท่ี  6.2 สนบัสนุนการพฒันาความเช่ือมโยงของระบบการขนส่งภายในทอ้งถ่ิน ให้

เช่ือมต่อกบัส่วนกลาง 
 

      ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และยัง่ยนื 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึน 

2. ปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 

3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

 มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมใ้หมี้จาํนวนเพิ่มข้ึน 

มาตรการท่ี  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและทอ้งถ่ินในการจดัใหมี้แหล่งนํ้า     

ขนาดใหญ่และแหล่งนํ้าชุมชนเพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใชน้ํ้าในภาคการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

มาตรการท่ี  7.3 การนาํเทคโนโลยสีนบัสนุนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพและ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการใหบ้ริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถสูงในการใหบ้ริการ 

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาระบบคุณภาพของการบริหารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

มาตรการท่ี 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อสนบัสนุนภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรการท่ี 8.3 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรการท่ี 8.4 สร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกในการใหบ้ริการแก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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1.5. การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 

  กาํหนดนโยบายการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก โดยยดึมัน่ในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม ในระบบสภา อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามเจตนารมณ์ 

วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ และนโยบาย  ท่ีจะมุ่งมัน่สร้างเสถียรภาพและความมัน่คง ในการพฒันาเศรษฐกิจสังคม

และวฒันธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตาํบลบา้นกอก  

 นโยบายในการบริหารงาน 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

  1.1 ถนน ภายในตาํบลจะไดรั้บการก่อสร้าง การพฒันา การปรับปรุงใหป้ระชาชนสามารถ            

ใชส้ัญจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของการแกปั้ญหาไวใ้นแผนปฏิบติัการ      

ตามความตอ้งการของการประชาคม และภายใตง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  พร้อมกนันั้น

จะประสานความร่วมมือกบัหน่วยราชการจากหน่วยอ่ืน เพื่อขอรับการสนบัสนุนในโครงการท่ีเกินขีดความสามารถ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  1.2 ไฟฟ้า บริการเร่ืองกระแสไฟฟ้าแก่ผูไ้ม่มีไฟฟ้าใชแ้ละขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม      

ใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงตามถนนสาธารณะโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของประชาชนในการสัญจรไป-มา                 

ในเวลากลางคืน 

  1.3 แหล่งนํ้า จดัหาแหล่งนํ้าใหเ้พียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ       

การบริหารกิจการประปาจะบริหารจดัการใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพทั้งท่ีดาํเนินการเองและประสาน           

ขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

  1.4 การส่ือสารจะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตั้งโทรศพัทใ์หมี้บริการอยา่งทัว่ถึง 

 2. นโยบายด้านการศึกษา 

  2.1 ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาระดบัก่อนปฐมวยั และระดบัปฐมวยั ทั้งในดา้นอาหาร

กลางวนัอาหารเสริม (นม) รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผูส้อนแก่เด็กก่อน

ปฐมวยัเพื่อเป็นพื้นฐานนาํไปสู่การพฒันาดา้นการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

  2.2 สนบัสนุนการเรียนการสอนนอกสถานท่ี นอกหลกัสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพของนกัเรียน 

  2.3 ส่งเสริมดา้นความรู้กลุ่มต่าง ๆ ท่ีจดัจั้งไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ดา้นวชิาการ ดา้นทกัษะของกลุ่มต่าง ๆ 

  2.4 ส่งเสริมดา้นการอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นตามความเหมาะสมของหมู่บา้น 

  2.5 จดัทุนการศึกษาใหก้บัผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียนในตาํบลบา้นกอก โดยใหก้ระจายตามหมู่บา้น           

ตามความเหมาะสม 
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 3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

  3.1 เนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดบัทอ้งท่ี ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประชาชน

โดยทัว่ไป โดยผา่นความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บา้นหรือระดบัตาํบลแลว้แต่กรณี 

  3.2 ส่งเสริมประชาชนเขม้แขง็โดยการสนบัสนุนในการทาํกิจกรรมของประชาคมส่งเสริม             

การประชุมในการแกปั้ญหาพื้นฐานของประชาชน 

  3.3 ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ ทาํงานอยา่งบูรณการทั้งทางฝ่ายปกครอง ผูน้าํชุมชน          

ผูน้าํหมู่บา้นและผูน้าํกลุ่มต่างๆ 

  3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิก             

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน และประชาชนทัว่ไปตามโอกาสอนัสมควร 

 4. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

  4.1 สนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตาํบล 

  4.2 จดัการศึกษาดูงาน จดักิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทกัษะในการทาํงานใหเ้ขม้แขง็ 

  4.3 ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในการเสริมสร้างความรู้ใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ 

  4.4 จดัโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวท่ีตกเกณฑ ์จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่ม

รายได ้และแกปั้ญหาความยากจนในระดบัหน่ึง 

  4.5 สาํรวจผูว้า่งงาน ผูมี้รายไดน้อ้ย เพื่อข้ึนทะเบียนไวแ้ละส่งใหก้บัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        

เพื่อจดัหางานใหต้รงตามความตอ้งการของผูว้า่งงานต่อไป 

  4.6 ส่งเสริมการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจใหก้บัพี่นอ้งประชาชนในการเตรียมความพร้อมของ

ประเทศเพื่อร่วมในการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ซ่ึงประเทศไทยมีขอ้

ผกูพนักบัสมาชิกอาเซียนท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์ 

 5. นโยบายด้านสาธารณสุข 

  5.1 ร่วมมือกบัสาธารณสุขประจาํตาํบล อสม. แต่ละหมู่บา้น จดัทาํโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน

ทุกระดบัและส่งเสริมใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีทุกคนตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

  5.2 เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาพร้อมป้องกนัโรคต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอยา่ง

สมํ่าเสมอและรวดเร็ว 

  5.3 สนบัสนุนงบประมาณตามโครงการดา้นสาธารณสุข 

  5.4 สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาดา้นยาเสพติดทุกรูปแบบ 

  5.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ อสม.หมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 

 6. นโยบายการกฬีา การศาสนา และวฒันธรรมประเพณ ี

  6.1 จดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งหมู่บา้นทุกปี พร้อมทั้งสนบัสนุนการกีฬาของตาํบลบา้นกอก         

ใหพ้ฒันาข้ึนในระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล และระดบัอาํเภอ รวมถึงระดบัประเทศ ทั้งอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ในดา้นของกีฬา 

  6.2 ส่งเสริมการออกกาํลงักายของ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุโดยจดัอุปกรณ์การกีฬาตามความ

ตอ้งการของสภาพผูเ้ล่นและสภาพพื้นท่ีของหมู่บา้น 
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  6.3 ร่วมกบัประชาชนผูน้าํหมู่บา้นจดังานประเพณีต่าง ๆ หรือสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

  6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นท่ีตาํบลโดยเนน้ใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

  6.5 ส่งเสริมกิจกรรมสาํคญั วนัสาํคญัทางศาสนา และกิจกรรมวนัสาํคญัทางราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

  6.6 สนบัสนุนงบประมาณในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

 7. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  7.1 บาํรุงรักษาแหล่งนํ้าอยา่งต่อเน่ือง 

  7.2 รณรงคก์าํจดัขยะและการบริหารจดัการจดัเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกบัประชาคมหมู่บา้นและ

สาธารณสุขประจาํตาํบล 

  7.3 สนบัสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บา้น 

  7.4 สนบัสนุนการปลูกตน้ไมทุ้กหมู่บา้นเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธ์ิใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป 

  7.5 คุม้ครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  7.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนพลงังานระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน การรู้จกัใช้

พลงังานอยา่งคุม้ค่า และการใชพ้ลงังานทางเลือก 

  7.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรม ทางดา้น

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มระดบัชุมชนโดยการมีส่วนของพี่นอ้งประชาชน 

 8. นโยบายด้านสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 

  8.1 สาํรวจจาํนวนผูสู้งอายจุดัทาํบญัชี เพื่อจดัหางบประมาณในการช่วยเหลือ 

  8.2 สาํรวจคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส เพื่อหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ 

  8.3 จดังบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั 

  8.4 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและคนพิการ 

 9. นโยบายเร่ืองอืน่ ๆ 

  9.1 จดักิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ท่ีอาจจดัข้ึนตามความประสงคข์องประชาคม            

โดยมุ่งเนน้ ใหย้ดึผลท่ีไดใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั 

  9.2 จดัทาํโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาํบล 

  9.3 จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

  9.4 พฒันาศกัยภาพการทาํงานของบุคลากร โดยเนน้การใหบ้ริการ ความรวดเร็วถูกตอ้ง และ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

  9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ สถานท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ใหร่้มร่ืนสะอาด สวยงาม 

  9.6 การกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายท่ีกล่าวมา ไดว้างอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทาง       

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใหด้าํเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบ

นโยบายท่ีกาํหนด และอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

 2.1  วสัิยทศัน์ 

  วสัิยทศัน์ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

   จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไป ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ตามประเด็ น

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันา             

ในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  จากการประชุมประชาคมตาํบลไดร่้วมกนัวเิคราะห์จุดแขง็   

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  จากผลการประเมินศกัยภาพการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ จึงกาํหนดวสิัยทศัน์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

โดยสอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ดงัน้ี 

 

 

   

 2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

 เพื่อใหว้สิัยทศัน์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ท่ีวางไวบ้รรลุตามเป้าประสงค์      

การพฒันา  จากการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชุมประชาคมตาํบล จึงไดท้าํการวเิคราะห์วสิัยทศัน์และ

ประเมินศกัยภาพการพฒันา ไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์พฒันาและแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นกอก ตามลาํดบัความสาํคญัของทอ้งถ่ินไว ้  6  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1    การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2    การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ สังคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่3    การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและพฒันาศกัยภาพการเกษตรตามหลกัปรัชญา 

                            เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่4    การพฒันาดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม จารีตประเพณี  

                            และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่5    การพฒันาดา้นอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่6    การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า ประชาชนอยู่ด ี  สืบสานประเพณ ี และส่งเสริมการศึกษา  
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 2.3  เป้าประสงค์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  

 1. เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดม้าตรฐาน  

 2. เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว ส่งเสริมดา้นการกีฬา ส่งเสริมและพฒันา ผลิตภณัฑชุ์มชน 

ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน  ประชาชนไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง           

มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นและส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    

ยาเสพติดใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 3. เพื่อส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีความปลอดภยั

จากสารเคมี 

 4. เพื่อส่งเสริมและยกระดบัการศึกษา  และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใหแ้ก่ประชาชนและบาํรุงรักษา

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

 5. เพื่อพฒันาและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

 6. เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี และพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ประชาชน    

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนและพฒันาทอ้งถ่ิน 

 2.4  ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

 การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ไดร้วบรวมขอ้มูล

พื้นฐานและขอ้มูลท่ีสาํคญั จึงไดท้าํการวเิคราะห์วสิัยทศัน์และประเมินศกัยภาพการพฒันาองคก์ารบริหาร  

ส่วนตาํบลบา้นกอก เพื่อบรรลุตามเป้าประสงคก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกท่ีไดว้างไว ้          

จึงไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ การพฒันา เป้าประสงคห์ลกั ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย และกลยทุธ์แนวทาง        

การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

เป้าประสงค์ เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดม้าตรฐาน 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการพฒันาและปรับปรุงดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานและพอเพียง  

ต่อความตอ้งการของประชาชน 

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

- มีเส้นทางท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการปรับปรุงและบาํรุงรักษาเส้นทางเพิ่มข้ึน  

- มีการพฒันา ปรับปรุง บาํรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มข้ึน  
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ  สังคม ครอบครัวอยู่ดีมสุีข 

เป้าประสงค์     เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว ส่งเสริมดา้นการกีฬา ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์

ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน ประชาชนไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขและ 

สังคมสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น

และส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

กลยุทธ์     ส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัว พฒันาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมการสงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือ

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน 

มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ส่งเสริมดา้นการกีฬา ดา้นสาธารณสุข สุขภาพอนามยั 

และป้องกนัโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

-    กิจกรรมส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนัเพิ่มข้ึน 

-    คดียาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นท่ีลดลง 

- ประชาชนร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา เพี่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีข้ึนใช้เวลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน์ลดปัญหายาเสพติด และมีความสามคัคีในชุมชน 

        -   ประชาชนท่ีไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขครบถว้นและทัว่ถึง 

        -   กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ เพิ่มข้ึน  

-   เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสและประชาชน 

            ภายในตาํบล ไดรั้บการช่วยเหลือและดูแลเพิ่มข้ึนอยา่งทัว่ถึง 

- กลุ่มอาชีพท่ีมีการส่งเสริมและสนบัสนุน สมาชิกกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

- รายไดข้องครัวเรือนท่ีได้ส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ และศักยภาพด้านการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป้าประสงค์      เพื่อส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน  

 มีความปลอดภยัจากสารเคมี 

กลยุทธ์     ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภยัจากสารเคมี  

และพฒันานวตักรรม 

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

        -    ร้อยละเกษตรกรตน้ทุนการผลิตตํ่าลง และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน หน้ีสินลดลง  

        -    ร้อยละเกษตรกรใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตรกรรมลงลด  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณแีละ 

              ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์       เพื่อส่งเสริมและยกระดบัการศึกษา  และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใหแ้ก่ประชาชนและบาํรุงรักษา

ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์     ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั และบาํรุงศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC) 

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

- ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถว้น และเพิ่มข้ึน 

-    สถาบนัการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการศึกษาเพิ่มข้ึน 

-    ประเพณีและวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหสื้บสานประเพณี  

     อนัดีงามต่อไป และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์        เพื่อพฒันาและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

กลยุทธ์     ส่งเสริมการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

-  ร้อยละประชาชนท่ีมีความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน 

-  มีพื้นท่ีป่าชุมชนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาด้านการบริหารจัดการองค์กรทีด่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์        เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี และพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  

แก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนและพฒันาทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์     การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีและการบริการ

ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

- ประชาชนไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงเพิ่มข้ึน 

- ความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานและใหบ้ริการประชาชนเพิ่มข้ึน  

- ประชาชนใหค้วามสาํคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน  

  ของทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 
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2.6  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

1. เป็นตาํบลเกษตรกรรมกา้วหนา้และย ัง่ยนื ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เป็นตาํบลสถาบนัครอบครัวเขม้แขง็และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

3.  เป็นตาํบลมีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
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