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บทท่ี 1 

บทนํา 

 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยนําเสนอดังนี้ 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงเป็น
กระบวนการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  สามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ   และ
แนวทางในการบรรลุถึงสภาพการณ์นั้น  บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  และปัญหา/ความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้  
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  สามารถนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.2.1  เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มีเป้าหมายที่ช ัดเจน    
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
  1.2.2  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.3.1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดประชุมประชาคมตําบล  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ



 

 
 

พัฒนา  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
รวบรวมแนวทางและข้อมูล  นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1.3.3  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1.3.4  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อให้ความเห็นชอบ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาอนุมัติ  และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนพัฒนา  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบล  สามารถ
ดําเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  เพื่อให้การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข   
ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ท่ีตั้ง 
  ตําบลบ้านเพชรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอภูเขียว  ห่างจากภูเขียว
ประมาณ  17  กโิลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลสามสวน  อําเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลบ้านดอน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลบ้านดอน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโอโล  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

  พื้นท่ี 

  พื้นที่ของตําบลบ้านเพชร  มีพื้นที่ประมาณ 48.105 ตารางกโิลเมตร  หรือประมาณ 
30,065 ไร่   

-  พื้นที่ในหมู่บ้านต่าง  ๆ     จํานวน  2,170          ไร่ 
  -  พื้นที่กสิกรรม    จํานวน  32,288   ไร่ 
  -  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   จํานวน  4,607    ไร่ 

  สภาพภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นพื้นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามการไหลของน้ําในลําห้วยต่าง  ๆ   

   
จํานวนหมู่บ้าน    
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด  4  หมู่บ้านและอยูใ่นเขตเทศบาล 

ตําบลบ้านเพชรภูเขียวบางส่วน  1   หมู่บ้าน 
 หมู่ที่  1  บ้านเพชร  นอกเขตเทศบาลบางส่วน 
 หมู่ที่  3   บ้านกุดขอนแก่น เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  4  บ้านหนองขาม  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  5  บ้านโป่งโพธิ์  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  6  บ้านหนองงูเหลือม เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 



 

 
 

จํานวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีจํานวนประชากรทั้งหมดดังนี้     

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพชร หมู่ที่ 1 70 72 142 63 

2 บ้านกุดขอนแก่นหมู่ที่ 3 303 290 593 183 

3 บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 370 338 708 178 

4 บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 412 417 829 222 

5 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 433 435 868 231 

 รวม 1,588 1,552 3,140 877 

 ท่ีมา : ข้อมูลจาก สํานักงานทะเบียนอําเภอภูเขียว  ณ  22  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 

  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  ค้าขายในรูปแบบการค้าปลีกภายในหมู่บ้าน  
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้า  การเย็บผ้า 
พืชเศรษฐกิจ  ได้แก่ข้าว  ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์  กข.6  และข้าวหอมมะลิ 105   
พืชไร่  ได้แก่  อ้อย  ยางพารา เป็นต้น   
สัตว์เศรษฐกิจ  ได้แก่  โค  กระบือ  หมู  ไก่พื้นเมือง  เป็ดเทศพันธ์พื้นเมืองและลูกผสม 

 สภาพสังคม 
 การศึกษา 
  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  
แห่ง    ดังนี้ 
  -  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น     ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
  -  โรงเรียนบ้านหนองขาม        ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
  -  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์         ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
  -  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
  วัด / สํานักสงฆ์  / ศาลเจ้า   
     ในตําบลบ้านเพชร  มีวัดจํานวน  4   แห่ง  สํานักสงฆ์   2  แห่ง  ดังนี้ 
  -  วัดปัจฉิมมานุการาม ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6 
  -  วัดโพธิ์ธาราม ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่  5 



 

 
 

  -  วัดทองงาม           ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่  4            
-  วัดสะพาน           ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่   3 

  -  สํานักสงฆ์           ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่  5   จํานวน  2  แห่ง  
  
                     สาธารณสุข 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเนื่องจากเป็น 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นองค์กรขนาดเล็ก  ประชาชนส่วนใหญ่   จะใช้บริการจากทาง
โรงพยาบาลประจําอําเภอภูเขียว  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเพชร  แต่อยูใ่นเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว   
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  สถานีตํารวจภูธร 1 แห่ง  คือ สถานีตํารวจภูธรตําบลบ้านเพชร  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8 (เขต
เทศบาล) 
 การคมนาคมเข้าถึงพื้นที่โดยทางหลวงแผ่นดิน 
 สภาพเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มี ดังนี้ 

1. เส้นทางจากแยกหนองแวงถึงบ้านแท่น  จะผ่าน อบต.บ้านเพชร 
2. เส้นทางจากเทศบาลตําบลบ้านเพชรภูเขียว ถึง บ้านหนองงูเหลือมซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลบ้านเพชรในปัจจุบัน 
3. เส้นทางถนนภายในหมู่บ้านเช่ือมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  และถนนลูกรังตามเส้นทางต่าง  ๆ 
 การโทรคมนาคม           

 ประชาชนส่วนมากจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจํานวนมากตามสมัยนิยม  และจะมีตู้ 
โทรศัพท์สาธารณะอีก  จํานวน  6  ตู้  ดังนี้ 

1.  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6  จํานวน  2  ตู้ 
2.  บ้านหนองขาม  หมู่ที่   4         จํานวน  1  ตู้ 
3.  บ้านโป่งโพธิ์   หมู่ที่   5         จํานวน  2  ตู้ 
4.  บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่    3        จํานวน  1  ตู้ 

 การไฟฟ้า 
 ตําบลบ้านเพชรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 
 
 



 

 
 

แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
               มีลําห้วยจํานวน     9    สาย     ดังนี้ 

1. ลําห้วยสิม          ตั้งอยู่บ้ายเพชร หมู่ที่  1 และบ้านหนองงูเหลือมหมู่ที่  6 
2. อ่างเก็บน้ําบ้านเพชร  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 
3. ลําห้วยวังง้ิว   ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
4. ลําห้วยหมาตาย  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
5. ลําห้วยทราย  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
6. อ่างห้วยวังขาม  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
7. สระหนองขาม  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
8. สระหนองสระเนตร  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
9. สระหนองเครือตับปลา ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
10. ลําห้วยสวนหม่อน          ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่  5  
11. ฝายรัฐบาล   ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 
12. สระหนองบา  ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 
13. ลําห้วยหลุบโจด       ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6 
14. สระหนองงูเหลือม  ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 6  
15. ลําห้วยซัน   ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6 

 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่ 

 �  ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  คือ  ป่าไม้ และภู
ตะเภา มวลชนที่จัดตั้งขึ้น 
  -   ลูกเสือชาวบ้าน จํานวน  100 นาย 
  -  อปพร.  จํานวน  100 นาย 
  โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  แบ่งโครงสร้างทางการบริหารเป็น 2 ฝ่าย  คือ 

  �  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   มี  10  คน 

  �  ฝ่ายบริหาร  มี  4 คน 
  -  พนักงานส่วนตําบล      จํานวน   14  คน 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน    6  คน 
  -  พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน    5  คน    



 

 
 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล   
งบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบด้วยโครงสร้าง  2 ส่วน คือ 

 �     สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร     

  �     นายกองค์การบริหารส่วนตําบล    

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 10 คน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  อายุของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร  มีกําหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
   สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กิจการสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล   
   อํานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามมาตรา 46  มีดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
   3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

แผนภูมิสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   

หมู่ท่ี 1,3,4,5,6 



 

 
 

 

 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
  -  นายสมหมาย  สีกัณหา ตําแหน่ง  ประธานสภาอบต.บ้านเพชร 
  -  นายเทพทัย  เพชรรังษี ตําแหน่ง  รองประธานสภาอบต.บ้านเพชร 
  -  นางรัตนอําพร กัณหะสุต   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร  หมู่ที่  1 
  -  นายสมคิด  สุริยันต์    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร  หมู่ที่  3 
  -  นายทรงศักดิ์  ผลานิสงค์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร  หมู่ที่  3 
  -  นายมงคล  แผ่นสุวรรณ ตําแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.บ้านเพชร หมู่ที่ 4 
  -   นายสมภาร  เรียงเพชร ตําแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.บ้านเพชร หมู่ที่ 4 

-  นายทองหล่อ  ประพงษ์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร  หมู่ที่  5  
-  นายวิญญู  ประจําเมือง ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร หมู่ที่ 5 

  -  นายปิติกร  หล้าเพชร ตําแหน่ง  สมาชิกสภาอบต.บ้านเพชร  หมู่ที่  6 
       

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   องค์การบริหารส่วนตําบล  มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่ง
มิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายไดไ้ม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่ง  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ 
   ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล (มาตรา 58/5) 
   การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้กระทําโดย
เปิดเผย  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
   หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้  ให้นายอําเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้



 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน   และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นประจําทุกปี 
   อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้ 
    1.  กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   
ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
   2.   ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   3.  แต่งตั้งและถอดถอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
   4.  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
   6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
   มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   อํานาจหน้าที่ในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

  
 สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ปลัด อบต. 

เลขาฯ  นายก อบต. 

กองช่าง ส่วนสวัสดิการสังคม 



 

 
 

  อํานาจหน้าท่ีของ อบต. 
1. อํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 

66) 
2. อํานาจหน้าที่ ที่ต้องทําในเขต อบต. (มาตรา 67) 

    2.1  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
    2.2  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัด   
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    2.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
    2.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    2.6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
    2.7  คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.8  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
    2.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร 
   3.  อํานาจหน้าที่  ที่อาจจัดทํากิจการในเขต อบต. (มาตรา 68) 
    3.1  ให้มีน้ําเพื่อการบรโิภค  อุปโภค  และการเกษตร 
    3.2  ให้มีและบํารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
    3.3  ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
    3.4  ให้มีและบํารุงรักษาสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 
    3.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
    3.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
    3.7  บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    3.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    3.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
    3.10  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
    3.11  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
    3.12  การท่องเที่ยว 
    3.13  การผังเมือง 



 

 
 

   4.  อํานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16 
    4.1  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    4.2  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
    4.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
    4.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
    4.5  การสาธารณูปการ 
    4.6  การส่งเสริม  การฝึกอบรม  และประกอบอาชีพ 
    4.7  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
    4.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    4.9  การจัดการศึกษา 
    4.10  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 
    4.11  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
    4.12  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
    4.13  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    4.14  การส่งเสริมกีฬา 
    4.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    4.16  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    4.17  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    4.18  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
    4.19  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
    4.20  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    4.21  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    4.22  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    4.23  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 
    4.24  การจัดการ  การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    4.25  การผังเมือง 
    4.26  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 



 

 
 

    4.27  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
    4.28  การควบคุมอาคาร 
    4.29  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4.30  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4.31  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
   5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 
   6.  อํานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล   ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิห้องค์การบริหารส่วนตําบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มี
อํานาจออกข้อบัญญัติ  ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็
ได้  แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)  

 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

* งานบริหารทั่วไป  
* งานนโยบายและแผน  
* งานกฎหมายและคดี 
* งานควบคุมโรค 
* งานบริการสาธารณสุข 
* งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองคลัง 
* งานการเงิน 
* งานบัญชี 
* งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
* งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 กองช่าง 
* งานก่อสร้าง  



 

 
 

* งานประสานสาธารณูปโภค 
* งานผังเมือง 
* งานออกแบบและควบคุมอาคาร , การขุดดินถมดินและการควบคุมกิจการน้ํามัน

เช้ือเพลิง 
ส่วนการศึกษาฯ 
* งานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน 
* งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่วนสวัสดิการสังคม 
* งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
* งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน  
* งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 
 1.  นายเทพอุดม  ภิญโญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 2.  นายวรเดช  ประจําเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.  นางมลัยวัลย์  สารคํา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 4.  นายทองสุข  บุตุทํา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวหน้าการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 นายสาธิต  พันธุโ์อภาส   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 1.  นายประสาทพร  ประจักษ์เมือง หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 
 2.  นางนิภาพร  โนนรุ่งเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3.  พ.อ.อ.ดนุพันธ์  สําราญ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. น.ส.พิณนภา  กองเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
 5.  นายอนันต์  พรมจันทึก  พนักงานขับรถยนต์ 
 6  นายอนุชา  มูลมา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  7.  นายศุภฤกษ์  บํารุงเพชร  คนงานประจํารถบรทุกน้ํา 
 8.  นายสันติ  สีหาวัตร   คนงานทั่วไป 
 9.  นายเทวฤทธิ์  มงคล   คนงานทั่วไป 
 10.  นางลําดวล  ประเสรฐิแท่น  นักการภารโรง 



 

 
 

กองคลัง 
 1.  นางศรินภรณ์  พินิจลึก  หัวหน้าส่วนการคลัง 
  2.  นางสาววาสนา  ประทุมทีป  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3.  นายพิเชฐ  ชํานาญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  4.  นางสาวสุภาพร  หมู่เพชร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
  5.  นางสาวพรทิพย์  หล้าเพชร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

กองช่าง 
 1.  นายบัณฑิต  ภิลัยวรรณ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 2.  นายนิทัศน์  พวงสุวรรณ์  นายช่างโยธา 
 3.  นายสุรศักดิ์  ภิญโญพันธ์  ผู้ช่วยช่างโยธา 

ส่วนการศึกษาฯ 
 1.  นางวาสนา  ประทีปเมือง  หัวหน้าส่วนการศึกษา 
 2. นางสุพัก  กองกระมุต  ครู 
 3.  นางอภิรดี  น้อมสุระ   ครู 
 4.  นางสุนิสา  เทพเทียน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ 

ส่วนสวัสดิการสังคม 
 1.  นางสาวพรประกาย  สร้อยคํา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
 2.  นางสาวพรพิมล  พรมดา  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 3.  นางสาวชญานิศ  สิทธิบุตร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

- รายได้ประจําปีงบประมาณ    2558   แยกเป็น 
  - รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง   จํานวน  448,147.72.- บาท 
  - รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้    จํานวน  13,279,398.62.-บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล     จํานวน  4,820,998.- บาท 
  -เงินอุดหนุนทั้งรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  9,938,959 .-   บาท 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ยังมีเงินสะสมทั้งสิ้น  จํานวน 
5,012,807.17.-  บาท  (ยอด ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558) 

 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

 -พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 
 

 -พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 -พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 -พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 



 

 
 

บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

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

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
      3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหาร ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ 

♦ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารแผ่นดิน 

(รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12   กันยายน  2557  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชนุภาพ  โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกนึกและความผูกพัน
ภักดีของคนอื่นอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแลเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน 

เนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้ 
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบรูณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

2.การรักษาความมั่งคงของรัฐบาลการต่างประเทศ 

 2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ 

ม่ันคงอาเซียนในกิจการ  5  ด้าน  ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน  การสร้างความม่ันคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริม
ศักยภาพในการปฏิบัติการทาง 

ทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน การแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระบบทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม



 

 
 

เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนโดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทํา อันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ  
ที่เช่ือมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่นปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง  
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  เป็นต้น 

 2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์ เข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ําเติมปัญหาไม่วาจากผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฎิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ 

พร้อม ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริม
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณสามารถบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพ
ในยามปกติมาส นับสนุนการพัฒ นาประเทศ  การป้ องกั นบรรเท าสาธารณ ภัยการ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความม่ันคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศโดยหลักการที่ว่านโยบาย การต่างประเทศ 

ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจํานํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศนใ์ห้มี
ลักษณะสากล  เป็นต้น 

 
 
 
 
 



 

 
 

3.การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้ 

3.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส  อาชีพ และการมีรายได้ที่ ม่ันคงแก่ ผู้ที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึง
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเช่ือมโยงข้อมูลและการ
ดําเนินดําการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 

3.2  ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จําเป็นและเพิ่มความเข้มงวด ในการะวังตรวจสอบ 

3.3  ในระยะต่อไป  จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและสวัสดิการชุมชน
ในมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมายิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

 3.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ 

กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน
บ้านสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน  ชุมชน และครอบครัว  
รวมทั้งพัฒนาการเงินการคลัง สําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลายหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมมือพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 

 3.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคระรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

 3.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยูใ่นพื้นที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยูใ่นครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับ
ซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 



 

 
 

 

4.การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย  มาใช้สร้างสังคมให้เข็มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
 4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษา ในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

 4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน 
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

 4.3  ให้องค์กรภาคประชาชนสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอการร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัว 

4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นของผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 

4.5  ส่งเสริมอาชีวศีกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชุนเพื่อสร้างแรงงานที่ มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิ



 

 
 

เล็กทอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทใ์นสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่หลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 5.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
โดนไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพแต่ล่ะบริการในแต่ล่ะระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์และสาธารณสุข  โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5.3  เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ํา 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
สกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
 5.4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสยชีวิตโดย
การร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 



 

 
 

 5.5  ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 5.6  ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็ม
เซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

 5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้
มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ความไม่สงบทางการเมืองที่ดําเนินมากว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างมาก แม่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่ง
ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงาน
อย่างฟุ่มเฟือยตลอดจนปัญหาการใช้น้ําภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจําในฤดู
แล้ง ในขณะที่มีน้ําท่วมหลายครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น  3 ระยะ  คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปต่อไปที่ต้อง
แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
 6.1  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีนี้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นผู้การบรโิภค 

 6.2  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทํา
ไว้ โดยหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมารรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ ให้
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงานร่วมทั้งนําแหล่งเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยื่นหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความ
จําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส่ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคูไ่ปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อ



 

 
 

ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการ
ใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

 6.3  กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน 
ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

 6.4  การดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไก
ตลาดดูแลราคาสิ้นค้าเกษตรประเภทราคาตํ่าผิดปกตใิห้สูงขึ้นตามสมควร 

 6.5  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่
มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 

 6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดประ
กระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้
เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การครอบคลุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

 6.7  ในระยะต่อไปนี้ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

 6.8  แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างที่ท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนในน้ําบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและความทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดน
ระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่
จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาด
แคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่ว
พื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถทําไดใ้นเวลา 1 ปี 

6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและมีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้



 

 
 

ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงแหละจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่
เปิดเผย  โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การพัฒนาพลังงาน        
 6.10  ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษใีห้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษใีห้
คงอัตราภาษีเงินไดไ้วใ้นระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี
จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินไดใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่
มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

 6.11  บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจํานวนสูงมากว่า 
700,000 ล้านบาทและเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหลางเงินระยะยาวมามาสะสางหนี้
ให้หมด และยืดระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

 6.12  ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครง การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพมหานครกับเมือง
บริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปทําต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2  ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมหารใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถรับรองปริมารการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อมบํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีด
ความสามารถในการให้บริการขนส่งอากาศให้มีคุฯภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่า
อากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศย่านดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่
ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและชายฝ่ังทะเล เพื่อ
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝ่ังทะเลอ่าว
ไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ําเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชนใ์นการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก 

 6.13  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภาระกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบร่างเพื่อทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่
เป็นธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้



 

 
 

เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรบปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่ง
และการประกอบกิจการโลจิสติกสใ์ห้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 

 6.14  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและกาดําเนินงานให้
เกิดผลทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรับวิสาหกิจแต่ล่ะแห่งให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ 

รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดภาระทางการคลัง 

 6.15  ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต เพื่อปลูกพืชผลแต่ล่ะชนิด และ
การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มการเกษตรที่ผลิตสินค้าการเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึง
การแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกหนึ่งราย 
ซึ่งจะช่วยค้านอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยูใ่นปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

 6.16  ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยากร
พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและแกไ้ขปัญหาที่สําคัญของประเทศ 
เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและ
กึ่งอัตโนมัติ 
 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มองค์ความรูใ้นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้าง
กลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่
ชัดเจนถึงในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ 



 

 
 

 6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจิงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์คมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปรับปรุงบทบาทและภาระของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาตใินเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจิงจัง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะ
เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่ง
ดําเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงด้าน ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้าน
กฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

 7.1  เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโคร่งข่ายคมนาคมขนส่งและ
คมนาคมเช่ือมโยง ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการตกลง
ทางการค้าการลงทุนภายในกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยาย
การจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้
ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงการปรับ
กฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก อื่นๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งสํานักปฏิบัติการประจํา
ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง ธุรกิจ การค้า การลงทุนของ
ภูมิภาคไดใ้นที่สุด 

 7.2  พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้อง กับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสิ้นค้า บริการ การลงทุนแรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิด
เสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้ง
สามารถดําเนินการธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสู่การเช่ือมโยงกับ
ห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจน
กลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้



 

 
 

ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียน
และในตลาดโลก  และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 7.3  พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ งานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดให้ขยายผล การใช้ระบบคุณวุติวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัตโิดยคํานึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 
8 กลุ่ม ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรใีนอาเซียนควบคูไ่ปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้ม การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

 7.4  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMG-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแหล่ง
อ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาและเศรษฐกิจ (BIMETEC) และแผนแม่บทความ
เช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกสใ์นอาเวียน
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 7.5  ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนแหล่งแปร
รูป เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ
รายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆภายในประเทศด้วย 

 7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดน และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามเขต โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ Nationai Singie Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับ
ด่านชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้าน
คลองใหญ่ ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

 รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนําไปสู่
การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้ 



 

 
 

 8.1  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ  1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ
อื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบงานบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 

 8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน  การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยโีดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 8.3  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการ่วมมือระหว่ามหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

 8.4  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสมไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ 
และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้างโดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นต้อง
จัดซื้ออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองไดใ้นอนาคตด้วย 

  8.5  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้ายวิทยาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนาและด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบรูณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชยโ์ดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท 
ต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตโิดยสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 



 

 
 

 9.1  ในระยะเฉพาะหน้า  เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความสําคัญในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหาร
จัดการ ปรับปรุงกฎหมายทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ําและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชน
และที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยาย
ป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่า
ธรรมชาติ รวมทั้งแรงผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 9.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความม่ันคงทางด้าน
อาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้
การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 9.3  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไ้ขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่
สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพื้นที่ใดสมควรให้แก่
ประชาชนได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะใช้เช่ือมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้
อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือ
ครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้เอกภาพเพื่อทํา
หน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัด
การจัดสรรที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไรโ้ดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ
จัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการนําทรัพยากร
ที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความ
เช่ือมโยงกันหลายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 



 

 
 

โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้
ในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 

 9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบรโิภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดใีห้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้กลไกการขัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะ ให้พื้นที่วิกฤติซึ่งจะไดใ้ช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะ ในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใด
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น  จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชนสําหรับขยะ
ของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการร่ัวไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการเร่งจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับ
ใช้ในกฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพื้นที่ จะเร่งแกไ้ขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นพื้นฐานอุตสาหกรรม
หลักของประเทศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ระบบราชการที่เป็นระบบใหญโ่ตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัว
บทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินและดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แกไ้ข 
ให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมี  การขออนุญาตซ้ําซ้อน การใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจน
เป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละล่ะเลยสลับกับการเข้มงวดตรวจขัน จัดระเบียบแบบไฟ
ไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามา
ประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบาง
แห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทย
มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 



 

 
 

 10.1  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยึดยาว ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําวิธีการมาใช้ แกไ้ข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือม่ันวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพไวใ้นระบบราชการ โดยดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้า
ไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
 10.2  ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะไดโ้ดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาการดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง 
ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทํา
ธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําเป็นสําคัญ 

 10.3  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการไดโ้ดยสะดวกการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างนวัตกรรม
ในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

 10.4  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

 10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือปิดช่องโอกาสทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยึดยาว ใช้เวลานานซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 



 

 
 

 10.6  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจํานํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐาน
แล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ 

 10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งเพื่อสอดส่อง 
เฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจะวางมาตรการการ
คุ้มครองพยานและเกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

11.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญไ่ม่ใช่ตัวบุคคลหรืออําเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมมีสาระสําคัญ แต่หลักนิติกรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่แต่เพียงสักว่ามี
กฎหมาย หากฎหมายเหล่า 

นั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน ทั้ง
ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วยมิฉะนั้นจะ
กลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว 

 11.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงและประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไก
ของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ดําเนินการ 

 11.2   เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะ
เปิดกว้างขึ้นและให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดําเนินคดีปกครองการยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเกื้อกูลการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน 

 11.3  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ 



 

 
 

 11.4  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด การดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ
นําไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
 11.5  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจน
และผู้ด้อยโอกาสคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ  และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับ
ผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

 11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

  ค่านิยม  12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
  1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

  2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อครอบครัว 

  3.กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4.ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 

  5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

  6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นๆ เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
  7.เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

  8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 

  9.มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  10.รู้จักดํารงตนอยูโ่ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวใ้ช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย 
จําหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีความคุ้มกันที่ดี 
  11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลสมีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

  12.คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ.2555 – 2559 ) 



 

 
 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสําเร็จกับการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณา
การ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ดังนี้ 

 “คนไทยภาคภูมใิจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานท่ีท่ัวถึงมี
คุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีท่ัวโลก สามารถอยู่ได้ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
ดังกล่าวจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ 

  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนกายุติธรรม
อย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังในสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยในมีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ล่ะช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และถูมิปัญญา สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบรโิภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ของชุมชนรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 1. วัตถุประสงค์ 



 

 
 

  1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 
  2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้นําการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทาง
อาหารและพลังงานการผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่างๆ 
  4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

 2. เป้าหมายหลัก 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง และภาพลักการคอรัปช่ันดีขึ้น 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 40 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 3.ตัวช้ีวัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้ร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม คดีความคัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดใีนศาลปกครองต่อ 10,000 
ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ตํ่ากว่า 1.5 คะแนน 
  2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ จํานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของ
ครอบครัว 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อ GDP 
  4) คุณภาพน้ําและอากาศอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ 
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 



 

 
 

♦♦♦♦ยุทธศาสตร์ประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการ

ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่ม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่
ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งทางภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ม่ันคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
และพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตการมีคุณภาพและยังยืน เพื่อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยังยืน  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทย 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิง

ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยใน
ด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็น
ฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3.1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  ประเด็นยุทธสาตร์ท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มเติม 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 



 

 
 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสําปะหลังและอ้อย 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์และแนวทาง 
 1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
  1.1  การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   1.1.1  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างยั่งยืน 
   1.1.2  บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดย
การก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 
   1.1.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร 

  1.2  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง 
อ้อย โรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือข่าย
สินค้าเกษตร 
   1.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการ
เกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
   1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 
   1.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ไหมที่มีคุณภาพ 
   1.2.4  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการ
จัดการด้านการตลาด 
   1.2.5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการ
ผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 



 

 
 

   1.2.6  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
   1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และ
พัฒนาองค์ความรูใ้ห้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
   1.2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด 
   1.2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน 
   1.2.10  พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศ
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจําหน่ายผลผลิต 
   1.2.11  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมและ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

  1.3  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
   1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร
แห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
   1.3.2  ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎี
ใหม่เกษตรอินทรีย์ และการทําเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและ
การปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
   1.3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของ
สถาบันเกษตรกร และพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

  1.4  พัฒนาพื้นท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน 
   1.4.1  วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินทํากินและกระจายสิทธิ 
โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
   1.4.2  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรผู้
ไร้ที่ทํากิน และประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
   1.4.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกําหนดแนวเขตการใช้
ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน 

 2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 



 

 
 

  2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
   2.1.1  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของ
ภาคอุตสาหกรรม 
   2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแรโ่ปแตช 
   2.1.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตรจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการ
ผลิตการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 
   2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม
สินค้า (Cluster และ Supply Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
   2.1.6  พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
   2.1.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

  2.2  พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
   2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ
ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2.2.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 
   2.2.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริม
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 
   2.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง 
   2.2.5  ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ มี
สวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิต 



 

 
 

   2.2.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 
จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
   2.2.7  ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
  2.3  พัฒนาและส่งเสริมการทําเหมืองแรโ่ปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
   2.3.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโ่ปแตสของจังหวัดไปสู่นโยบาย
ระดับชาติ 
   2.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแรโปแตช 

 3.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 
  3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ 
   3.1.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
   3.1.2  ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์
ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประยุกตใ์ช้ความคิดสร้างสรรคใ์น
กลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
   3.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุน
ให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
   3.1.4  เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มี
การรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้ 

  3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
   3.2.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจน
เสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
   3.2.2  สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด 
และภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บรโิภคให้มี
ความรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเช่ือมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
   3.2.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรมในระดับจังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 



 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1.  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 1.1  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี
ศักยภาพให้มี 

คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันนําของ
ภาคอีสาน 
   1.2  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
   1.3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุก
ฤดูกาล 

  2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 
   2.1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ไปยังตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
   2.2  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
   2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอ 
   2.4  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการ
ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 



 

 
 

   2.5  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ
เช่ือมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวยการ
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
   3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่
ความยั่งยืน 
   3.2  สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   3.3  สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
   3.4  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   3.5  การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. สัดส่วนพื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
  1.  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 



 

 
 

   1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   1.2  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 
   1.3  ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ําและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่
ต้นน้ําอย่างเข้มงวด 
   1.4  พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแกไ้ขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ 
และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
   1.5  สร้างเสริมความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ํา และการจัดทํา
แผนบริหารจัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการที่เช่ืองโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อําเภอ และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา 

  2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ     

2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
   2.2  ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการ
สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและ
ทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3  เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอย
และการจัดการน้ําเสียชุมชน 
   2.4  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่าง
มีส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
   2.5  พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์
ความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.6  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรม
ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



 

 
 

   2.7  ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดิน
รกร้าง เพื่อสร้างรายได้ 

  3.  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3.1  การจัดการทําแผนที่เพื่อบ่งช้ีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับความสําคัญพื้นที่เสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทาง
บรรเทาและป้องกันผลกระทบ 
   3.2  พัฒนาการจัดการภัยพิบัตใิห้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัย
พิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
   3.3  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
   3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการ
เตรียมความพร้อม จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 
   3.5  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับ
ต่อตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
   3.6  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุก
ภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดําเนินการแกไ้ขและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ 

1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของประชนชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
3. จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 

กลยุทธ์และแนวทาง 



 

 
 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนํา

ในการ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ใน
การสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้ 
    1.2  สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตที่ดีงาม 
    1.3  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้
ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม
ต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
    1.4  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม 
    1.5  สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่น่าอยูโ่ดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยสาธารณะ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
    1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก
สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมตําบล 
    1.7  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    1.8  ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
สําหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
    1.9  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
    1.10  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการ
พัฒนาและนําวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
    1.11  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
เป็นประจําเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 

 
 

    1.12  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการประกันสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

  2.  การพัฒนาการศึกษา 
   2.1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทําให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตสํานึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.2  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
   2.3  ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรูใ้ห้ทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
   2.4  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการให้บริการ 
   2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
   2.6  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
   

3.  การพัฒนาการสาธารณสุข 
 3.1  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 

ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   3.2  พัฒนาระบบบริการ  วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
   3.4  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 



 

 
 

   3.5  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง 

  4.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคม 
   4.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกตใ์ช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
   4.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ 
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   5.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 
   5.2  พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอื้อต่อการบริการประชาชน 
   5.3  สร้างจิตสํานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการ
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 
   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาใน
ระดับชุมชน ตําบลและอําเภอ ให้สามารถเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบผนและ
งบประมาณของจังหวัดสามารถแกไ้ขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
   5.5  ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  6.  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   6.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่



 

 
 

ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
   6.2  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธใินทุกๆด้าน ดําเนินการ
ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาคมสังคม 
   6.3  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
   6.4  เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งและ
ระงับข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 
   6.5  คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บรโิภคเชิงรุก
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 
   6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ 

3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนสําคัญและเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 



 

 
 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิด้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่

ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถนํามาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ภาพรวม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 

 แนวทาง 
1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์ ” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูง 

เทียบเท่า 
1.1.2 ระดับประเทศสําหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดด 

เด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์ ” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้านดึงดูดครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเสิศเข้ามาร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์ ” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  
ความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์ ”ในการแข่งขันทางวิชาการ 



 

 
 

ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มี 

โอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการท่ี 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนท่ีจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน
และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อ 

ดึงดูดให้บุคลากรที่มีความโดดให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนา 

ตนเองด้านการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อ 

นํามาถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมไิด้ตระหนัก และตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรการท่ี 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
 1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการ 

เรียนการสอนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่
ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-tine โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรียน 

 1.3.2 ส่งเสริมการนําอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การเรียนการสอน 

 1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของจังหวัดชัยภูมิ 



 

 
 

มาตรการท่ี 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แนวทาง 
 1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น 

สําคัญ 
 1.4.2 ส่งเสริมสนับสนับสนุนให้สถานศึกษานําความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้าง 

องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ 

เยาวชนในพื้นที่ทุกระดับ 
 1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
 1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 1.4.6 พัฒนาหลักสูตรการบูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียนกับการปฏิบัติจริง 
 1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

มาตรการท่ี 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของ ”วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงนวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมา 

เป็นส่วนประกอบสําคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
1.5.3 ส่งเสริมผู้นําชุมชนในการเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในวาระและโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี 

การเรียนรู้ของประชาชน 

มาตรการท่ี 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถ่ินให้มี
ขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

ชัยภูมใิห้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 



 

 
 

1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน 
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
 2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

 แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรัก 

สุขภาพของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี 

ประสิทธิภาพ 
   2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  แนวทาง 

2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด 
แนวคิด “การตลาดนําการผลิต” 

2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าว 
หอมดง ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หมํ่า เป็นต้น ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความ
แตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค 

2.2.4 สนับสนุนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้าง 
เอกลักษณใ์นการผลิตสินค้าของชุมชนในท้องถิ่น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผนวกกับการนําองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

 
 

โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 

2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต  
ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้จําหน่าย 

2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นการ 
เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันไดใ้นระดับ  
ประเทศ 

2.2.11 เช่ือมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของ 
ชุมชน 

มาตรการท่ี 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในพื้นท่ี 

 แนวทาง 
 2.3.1 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน 

ในชุมชน 
 2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ 

เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
 2.3.4 สร้างความตระหนักในความสําคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 

ของความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
 2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นําชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ 
ถูกต้องในท้องถิ่น 

 2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา 
เสพติดให้เข้มแข็ง 

 2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก 
และเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ใน
ท้องถิ่น 

 2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของของจังหวัดให้เพียงพอ  
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกกําลังกายของคน
ในชุมชนและท้องถิ่น 



 

 
 

 2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจําศูนย์และ 
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดจํากัดความสามารถด้านการเกษตร 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลติต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย 
และมันสําปะหลัง 

 แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและ 

เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมไิด้แก่ ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง 
 3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
 3.1.3 เร่งรัดการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิถีการทางเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

ด้านส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ี 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและเน้ือสัตว์เศรษฐกิจท่ีเป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก 
ยางพารา โคเน้ือโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

 แนวทาง 
 3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว  

และไก่บ้านโคราช ในชุมชนและพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
 3.2.2 ประสานให้เกิดความเช่ือมโยงกับโรงชําแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยูใ่นพื้นที่ 

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
 
 3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนําเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.4 กําหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ 

เพื่อการเพิ่มมูลค่า 



 

 
 

 3.2.5 ส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไรใ่ห้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและปลอดภัย 
 แนวทาง 
 3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 

ต้องการของตลาด โดยเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 
Northeastern Food valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เช่ือมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก 
อาหารปลอดภัย 

 3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ระดับมาตรฐานอย่าง 
สมํ่าเสมอ 

 3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร 
ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมใิห้
เป็นรูปธรรม 

แนวทาง 
 4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธใ์ห้มี 

ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับสมาคมอาเซียนมากขึ้น 
 4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การ 

ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมใิห้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามานําเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใินช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้ง
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

 4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโย 
การร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
ใน 9 เทศกาลสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

 4.1.4 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย มาเป็นเครื่องมือใน 



 

 
 

การประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการท่องเที่ยว 

มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้ได้ 
มาตรฐาน มีความปลอดภัยและภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสําคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ล่ะพื้นที่ เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ให้ความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธใ์นการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในทุกพื้นที ่

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน 
ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบรูณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง 
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ล่ะพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น  
เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

4.2.5 จัดทําแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ําใหญ่ที่กําลังจะพัฒนาขึ้น 
เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักแหละจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําบึงละหาน บึง 
ซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โยมีองค์ประกอบที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดําบรรพ์และโลกล้านปี 
อุทยานผักพื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียติ เป็นต้น 

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทําเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการร่วมมือระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนแหละหน่วยงาน ที่ 
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมใินการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างพอเพียง 

มาตรการท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมใิห้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และยังคง
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาด้ังเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรใ์นพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น 

กําเนิดรากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมใิห้มีความ โดด
เด่นยิ่งขึ้น 



 

 
 

4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมใิห้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ อาคาร
ส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 

4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทาง 
วัฒนธรรมและสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิมีอัต
ลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูล
การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

มาตรการท่ี 4.4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเตารพและ
ศรัทธาแต่เจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเช่ือมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ 

จังหวัดชัยภูมใินแต่ล่ะพื้นที่ และเผยแพรใ่ห้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ
และประชาคมโลก 

4.4.2 ส่งเสริมการนําวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ 
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทําเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมโิบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และ 
บรรยากาศของชาวชัยภูมใินอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถช่ืนชมและสัมผัสได้ 

 4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ 
นําเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสไดใ้นเชิงจิตใจ 

มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมใิห้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสําคัญของประเทศ 
แนวทาง 
 4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ 

สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ล่ะพื้นที่ 
 4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ 

ดอกไม้ประดับระดับประเทศ 
 4.5.3 ส่งเสริมการตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการนํามาเสริมสร้างภูมิ 

ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจําหน่ายทั่ว
ประเทศ 



 

 
 

 4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์แห่งดอกไม้” ของประเทศ 

มาตรการท่ี 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอแหละเหมาะสมกับกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเป็นกลไก
สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง
บุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง 
ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ 
จังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ชุมชนเพิ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 
 2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทน 
 3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันให้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่น 

และชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี 

ความพร้อม เพื่อพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 



 

 
 

5.1.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชนใ์นด้าน 
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสุนนการทํางานของระบบการให้น้ําพืชแบบน้ําหยด เป็น
ต้น 

5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากร
ด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและกําหนดพื้นสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 วางระบบเช่ือมโยงการนําผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาค 

การผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวางแผนการ 

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนําผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 

เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

มาตรการท่ี 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการ่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ใน 

การผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็น
ต้น 

5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการผลิต 
ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของพลังงานในการพัฒนา 

ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 



 

 
 

 มาตรการ และแนวทาง 



 

 
 

 
มาตรการท่ี 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางตลาดและโลจิ
สติกส์ในภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 กําหนดให้อําเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จาก 

ประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน 
i. สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 

ไทยกับประเทศในสมาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกสใ์ห้มีความสามารถสูงในการเข้ามา 

บริหารจัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี 

ประสิทธิภาพสูง 

มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบภายในท้องถ่ิน 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงกับคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขนส่ง 

ถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม 
 2. ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจํานวนเพิ่มข้ึน 
แนวทาง 
 7.1.1 กําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟู 
 7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของ 

การรวมเป็นกลุ่ม “ยุวชนรุ่นใหม่รักษ์ห่วงแหนป่า” 
 7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากร 

ป่าไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 



 

 
 

 7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนตระหนักใน 
ความสําคัญของป่าไม้ กับผลกระทบจากการทําลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

 7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการท่ี 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่งนํ้า
ขนาดใหญ่และแหล่งนํ้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้นํ้าในภาคการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

แนวทาง 
 7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมใิห้เห็นถึงความสําคัญ 

แหละประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญใ่นพื้นที่  
 7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความ 

ต้องการที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจําเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัด 
 7.2.3 จัดหาแหละระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาด 

ใหญ่และแหล่งน้ําของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายใน
จังหวัด 

 7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอ่างเก็บน้ํา” เพื่อให้แต่ล่ะพื้นที่มีแหล่ง 
น้ําสํารองเพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ํามากและไวใ้ช้ในช่วงขาดแคลนน้ํา 

 7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ําขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มี 
จุดเด่น มีจุดแวะผักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของ
จังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการท่ี 7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

แนวทาง 
 7.3.1 ส่งเสริมการนํานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ 

ในการกําจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 
 7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษแห 

ลพของเสีย 
 7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาตโิดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง 



 

 
 

และน้ําท่วม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ 

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

 8.1.3 ปรับปรุงระบบการบริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทํางาน และการ 
พัฒนาให้มีลักษณะการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น 
จากภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร 

 8.1.5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนตัดสินใจด้านการบริหารและการ 
ให้บริการ 

 8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ 
ระดับบุคคล 

 8.1.7 ส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน 
การบริหารท้องถิ่น 

มาตรการท่ี 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

แนวทาง 
  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละสื่อสาธารณะให้กับ 

ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการ 



 

 
 

เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
 8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององคใ์นรูปแบบต่างๆ 

มาตรการท่ี 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างต่อเน่ือง 

แนวทาง 
  8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง 

และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานที่ 

รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 
 8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

มาตรการท่ี 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

แนวทาง 
 8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ 

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 
 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

 คําแถลงนโยบายของ นายเทพอุดม  ภิญโญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ซึ่ง
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ได้กําหนด
นโยบายในการบริหารงานไว้ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑.๑ สร้างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเช่ือมระหว่าง 
หมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ตลอดปี เช่น 
ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมี
ลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการ
กระจายความเจริญไปยังทุกที่ 

๑.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตําบล โดยสร้างระบบ 
ประปาที่อ่างเก็บน้ํา พร้อมวางระบบท่อส่งน้ําทุกหมู่บ้าน การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและ
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 

๑.๓ สร้างและบํารุงรักษาแหล่งน้ํา และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ํา 
เพื่อใช้ในการอุปโภค บรโิภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

๑.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการ 
พัฒนาและแกไ้ขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลบ้านเพชร 

๑.๕ ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านเพชรให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการ 

สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
ศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี ม่ันคง 



 

 
 

ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๒.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง 
และชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดใ้ห้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่ม 
รายไดใ้ห้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 

๒.๕ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เป็นการแกไ้ขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตําบลบ้านเพชร 

๓. นโยบายด้านสังคม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตําบลบ้านเพชรเป็น 

ชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ 
ชุมชน 

๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตําบล 
๓.๓ ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของ 

สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน 

ตําบล 
๓.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็ก 

นักเรียนที่ขาดแคลน 
๓.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม 
๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๓.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบําบัดยาเสพติด 

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี 

ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดใีห้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตําบล ให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 



 

 
 

๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 
๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลบ้านเพชรมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้ 

เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี รวมทั้งสามารถ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลบ้านเพชร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการ 
เล่นกีฬาและการออกกําลังกาย 

๔.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลบ้านเพชรตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
๔.๖ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบําบัด และฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
๔.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สําคัญ และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

สวนสาธารณะ 
๔.๘ การพัฒนาจัดสร้างที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบล 
๔.๙ รณรงค์สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์อ่างเก็บน้ําและลําน้ํา การตรวจคุณภาพ
น้ํา สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและ 

นอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตําบล การพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณี
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรูใ้นชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตําบล 
๕.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตําบลบ้านเพชร  

เช่น  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําปู่เหลา/สรงน้ําพระภู งานประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ 

๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและ 



 

 
 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตําบล 

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

๖. นโยบายด้านการการท่องเท่ียว 
๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๖.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ 

ชุมชน 
๖.๓ การพัฒนาอ่างเก็บน้ําห้วยวังขามให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว 
๖.๔ พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ําให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์ธรรมชุมชนและ 

พัฒนาให้มีกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในบริเวณอ่างเก็บน้ํา เพื่อก่อให้เกิดรายไดใ้น
ชุมชนของตําบล 

๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 

ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน  
๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุก 

แห่งในกรณีที่เหตุจําเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร 

๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้าง 
ภาพพจน์สถาบันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเช่ือถือ 

๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน โดยนําการบริหารงานแนวใหม่มาใช้  
มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่าย 
ค่าตอบแทนตามผลงานโดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน
และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกําลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของ 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและ
เป็นที่ยอมรับ 

๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการ 
ฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณใ์นการทํางานมากยิ่งขึ้น 

๗.๙  บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
๗.๑๐ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  

โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๗.๑๑ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  

รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใ์นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 

  จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
ปกครอง  ตลอดจนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวตําบลบ้านเพชร  ที่ได้รับผลพวงจากการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งได้จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ  ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  
พบว่าการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลในช่วงแรก ๆ รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณไปในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสําคัญ  เช่น   การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้าและเพื่อ
การเกษตร  การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง   ขนาดเล็ก  ตามพื้นที่ชนบททั่ว ๆ ไปของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  
ตลอดจนการสร้างถนน  การขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้า  ประปา  เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทยในอดีต  โดยเฉพาะตําบลและหมู่บ้านยังอยู่ในสภาพล้าหลัง  ขาดการพัฒนาจากรัฐจึงจําเป็นที่รัฐ
จะต้องเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อน เพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเช่ือมต่อไปยังการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ  

  ในระยะต่อมา  หลังจากที่ทางรัฐได้ทุ่มเทงบประมาณไปในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแล้ว  ได้พิจารณาเห็นว่า  การพัฒนาประเทศที่จะให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  หรือคนในชาติควบคู่กันไปกับด้านอื่น ๆ ด้วย  ดังนั้น  ในระยะต่อ ๆ มา  การจัดทํา
โครงการเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือพัฒนาจังหวัด  จึงให้ความสําคัญและทุ่มเทงบประมาณไปในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น  จนถึงปัจจุบัน 

  ดังนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ  องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ให้
ความสําคัญและทุ่มเทงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นพิเศษและได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาคนควบคู่กันไปด้วย 

  ด้านเศรษฐกิจ   



 

 
 

ตําบลบ้านเพชรก็เหมือนกับตําบลอื่น ๆ ของอําเภอภูเขียว และจังหวัดชัยภูมิ  คือ การ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ  แต่ต่อเนื่องตลอดมา การพัฒนาอุตสาหกรรมในตําบล 
จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ปริมาณเงินทุนไม่มากนัก  และส่วนใหญ่จะเป็นหัตถอุตสาหกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มกันตามหมู่บ้าน  ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตร จากการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  มาเป็นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น  และผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น  สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หมู่บ้านมีมากขึ้น  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากขึ้น  ในภาพรวมแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง 

 ด้านสังคม 
  ผลจากการพัฒนาในช่วงที่ ผ่านมา  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
ค่อนข้างมาก  ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น  สถาบันทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่าง เป็นระบบ  ประชากรที่ไม่รู้หนังสือลดน้อยลง  แต่อัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษายัง
ไม่มากนัก ในส่วนของแรงงานในชนบทบางส่วนได้อพยพไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และเขต
ปริมณฑล   และเดินทางไปรับจ้างตัดอ้อยที่ต่างจังหวัดในภาคกลาง  ทําให้โครงสร้างทางสังคมใน
หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป  เพราะตามหมู่บ้านจะมีเพียงคนชราและเด็กอยู่เฝ้าบ้านเป็นส่วนใหญ่  ทําให้
ครอบครัวขาดความอบอุ่น  ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ก็ตามมา การแตกแยกทางครอบครัวมีมากขึ้น 
ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น  (ปัจจุบันลดลง)  ในส่วนของด้านสาธารณสุขได้มีการเพิ่มจํานวนบุคลากรของ
สถานีอนามัยมากขึ้น  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  แต่ได้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจนเป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง 

  ด้านการเมืองการปกครอง 
ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  และสนใจในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นทุกระดับ                

แต่ก็ยังไม่มากนัก  บางส่วนยังมีการสับสนในการจัดการเลือกตั้งในระบบใหม่  ที่ต้องรับบัตรสองใบ                  
หีบเลือกตั้งสองหีบ  แต่การเลือกตั้งทุกระดับยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันกระจายอยู่ในแทบทุกหมู่บ้าน                
ซึ่งเป็นผลให้ผู้แทนประชาชนที่ได้มานั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  การพัฒนาทางด้านการเมืองจึงยังไม่
ประสบความสําเร็จมากนัก  ยังคงจะต้องมีการเร่งพัฒนาต่อไป 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ไม่ได้รับผลกระทบ

จากสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็พอที่จะมีปัญหาอยู่บ้าง  เช่น  ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ที่พอจะ
มีอยู่บ้าง  แต่ก็นับว่ามีจํานวนลดลง  ในส่วนเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ก็มีปัญหาการทิ้งขยะไม่
เป็นที่ เพราะไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และคาดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่
จะต้องแกไ้ขในอนาคต 



 

 
 

การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตตามโครงการ “ หนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ”องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงสนองนโยบายของรัฐ  จึงได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้กลุ่มมีเงินทุนในการผลิตสินค้า  และสามารถพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ดีขึ้น  อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้มี
สถานที่แสดงและจําหน่ายสินค้า  “ หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ ”  ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 

ด้านสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  และผู้ป่วยโรคทาลาสซีเมีย  ซึ่งได้
มอบเงินสงเคราะห์ให้เป็นประจําทุกปี  ตลอดจนโครงการ  อบต. เอื้ออาทรสู้ภัยหนาว  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว   

 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

3.2.1การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลบ้านเพชรตาม 
ประเด็นการพัฒนาตําบลบ้านเพชร ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นท่ี
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ 
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้คํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ เนื่องจากจะทําให้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริง และสามารถ
วางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ทั้งยังก่อให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าด้วยความเห็นพ้องต้องกัน สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนโดยการจัดทําประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตําบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ดังนี้ 
 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1. ถนน ท่อระบายน้ํา และทางเท้า 
จากการสํารวจพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชนพบว่าถนนบางสายในเขตองค์การ 

บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ยังเป็นถนนลูกรังเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจาก
สภาพการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่บางสายยังไม่มีไหล่ทางและท่อระบายน้ํา ก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วม
กัดเซาะถนนเสียหาย นําไปสู่การสํารวจจัดทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป 



 

 
 

2. ไฟฟ้า ประปา 
ประชาชนมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างที่เปิดใช้ครอบคลุมถนนทุกสาย เพื่อ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยพบว่าบางแห่งชํารุดทําให้เกิดความมืดสลัว และโดยเฉพาะ
ในช่วงที่เป็นทางแยก ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญเนื่องจากเกิดอาชญากรรม และอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ 
สําหรับเรื่องน้ําประปาพบว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่มีน้ําใช้และขอให้มีการขยายเขต และปัญหาเกี่ยวกับน้ํา
ไม่พอใช้ 

2) ด้านสังคม 
1. สุขภาพอนามัยของประชาชน 
จากสภาพฐานะความเป็นอยู่ประกอบกับการไม่เอาใจใส่สุขภาพเท่าที่ควร ทําให้ปัญหา 

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยยังมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเพชร แก้ปัญหาเชิงรุก คือการจัด,โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย, 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว, การตรวจสุขภาพเบื้องหลัง, การ
ตรวจสารพิษในร่างกาย ฯลฯ เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนถึงที่ในหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลทั่วถึงมากขึ้น และยังมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จัดโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้พบว่าบางแห่งยังมีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะ เช่น ยุง 
โดยประชาชนแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ดําเนินการฉีดพ่นยาและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์
พาหะนําโรคต่อไป นอกจากนี้ยังมีความต้องการในสถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกายที่
เพียงต่อความต้องการ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

2. การศึกษา 
ปัจจุบันประชาชนให้การตอบรับกับการพัฒนาทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลบ้านเพชรยังน้อยอยู่ สังเกตได้จากการไม่ให้ความสนใจในการนําบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ทั้งนี้สภาพปัญหาและความต้องการในลําดับต่อมาที่พบคือ 
ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านในหลายรูปแบบ เช่น ความเป็นเลิศในการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 



 

 
 

3. การอนุรักษ์และทํานุบํารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
สภาวการณใ์นปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีการรับ – ส่ง ข้อมูลความ 

เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิดการครอบงําทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามสังคมที่ยึดถือกันว่าทันสมัยกว่า หากปล่อยประละเลยไปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามก็จะถูกกลืนและสูญหายไปในที่สุด ในประเด็นนี้ประชาชนได้ให้ความสําคัญและ
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งการอุปถัมภ์ผู้สูงอายุมิให้มีการทอดทิ้ง เนื่องจาก
ผู้สูงอายุ คือ บุคคลสําคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเยาวชนห่างไกลปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความสงบสุขในสังคมด้วย 

4. การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ประชาชนมีความต้องการในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกําลังกายมากขึ้น  

โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จัดสร้างหรือหาพื้นที่หรือปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย
โดยประสานกับหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ รวมทั้งการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะเดิมที่มี
อยู่ ให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

3) ด้านเศรษฐกิจ 
จากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาราคาน้ํามันแพง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรราคา 

ตกตํ่า มีผลกระทบเกิดปัญหาคนว่างงานเป็นจํานวนมาก ราคาสินอุปโภคบรโิภคที่สูงขึ้น ทําให้ประชาชน
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกด้าน การส่งเสริมแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นภารกิจสําคัญยิ่งของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทํามีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน 
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาชีพสตรี นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี สําหรับ
ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าก็ยังเป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ยังรอการ
แกไ้ข 



 

 
 

 

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

ปัญหาฝุ่นละอองปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ําท่วม วาตภัย ภัยแล้ง ไฟไหม้ และปัญหาการบุรุกป่า
ชุมชน ซึ่งหากไม่มีการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้   

5) ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบล ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ 

บริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมากขึ้น จะเห็นได้จากการให้ความสําคัญกับการจัดประชุมประชาคม การ
จัดทําแผนชุมชนการให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน ทําให้ประเด็นการพัฒนาด้านการบริการประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ทําให้ทราบปัญหาความต้องการเพิ่มขึ้น ได้แก่  การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารในการร่วมกิจกรรมของชุมชนที่กระช้ันชิดเกินไป การจัดกิจกรรมพบประชาชนโดย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้มากขึ้นตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ 
การติดตามงานโครงการที่ทําอย่างต่อเนื่อง , และการบริการประชาชนอย่างเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน เป็นต้น 
 

3.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จึงสรุปได้ว่า  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีศักยภาพการพัฒนาที่ปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส 

และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในตําแหน่ง “เป็นโอกาส
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา” 

 

จุดแข็ง (Strength) 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
 2. ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 
 3. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 



 

 
 

 4. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
 5. ประชาชนส่วนใหญ่มีการตื่นตัว และให้ความสนใจในการพัฒนาและต้องการที่จะมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 6. ประชาชนมีความรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะให้ความสนใจในการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ถึงระดับประเทศ 

7. ผู้บริหารมีความเสียสละและทุ่มเทเพื่อประชาชน  
8. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน 
9. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาท้องถิ่น

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีรายได้จากการเกษตรและต้องพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น

ข้อจํากัดในการสร้างรายได้ 
2. ประชาชนขาดแหล่งเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 
3. แหล่งน้ําดิบไม่เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา บางส่วนขาดแคลนน้ําประปาที่สะอาด 
4. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม 

คุ้มค่า 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านการผลิต 

ขาดอาชีพเสริม และบางพื้นที่ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
6. โครงการพื้นฐานยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง ประชาชนต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ที่ใช้งบประมาณจํานวนมากและเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนงาน/

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมใิห้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 

 อุปสรรค (Threat) 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการส่วนใหญ่ที่ประชาชนต้องการเป็นโครงการที่เกินศักยภาพใช้งบประมาณจํานวนมาก 

 



 

 
 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
“โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและมีความปลอดภัย 

2. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้ม่ันคงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนจัดระเบียบทางสังคม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดมุ่งหมาย  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Goals)  
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสะดวกและปลอดภัย 
3. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นที่ดีงาม 
5. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. องค์กรและประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน

ตําบล 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพานทางเท้าท่อระบายน้ําและรางระบายน้ํา 
2. ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา แหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคและการเกษตร 
3. การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
4. การพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค 
5. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐานและครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
3. การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 



 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ห 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  พ.ศ. 2560-2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมีประสิทธภิาพและยั่งยืน 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
การผลิตภาค

การเกษตร 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
การผลิตภาค 

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง

บูรณาการ 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
ของสินค้าและ
บริการ 

ปรับปรุงและ
พัฒนา
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ส่งเสริม
การตลาดและ

การ
ประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ยวทั้ง
ในล่างประเทศ

การ
พัฒนา
การ

สาธา
รณสุข 

การ
พัฒนา
การศึก
ษา 

การ
พัฒนา

สังคมและ
คุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

แนวทางการ
พัฒนา 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถด้านการเกษตร 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่องประชา 
ชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ด้านการสร้าความเข้มแข็งของชุมชน
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพานทางเท้าท่อระบายน้ําและราง
ระบายน้ํา 
2.ก่อสร้างปรับปรุบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3.การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง

บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรีคนชรา
ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ 
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
4.การพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรักษา
โรค 
5.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและครบวงจร 

1.สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาด้านการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบนอกและ
ตามอัธยาศัย 
2.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณีวัฒ
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออกกําลังกาย
ของประชาชน 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงาน 
3.การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 

ส่งเสริมองค์การ
ปกครองส่วนท้อง 
ถิ่นศักยภาพใน
การบริหารจัด 
การ การท่อง 
เที่ยวให้เกิดความ
สมดุล และยั่งยืน 

การ
อนุรักษ์
ฟื้นฟู

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิง

แวดล้อม 

การเตรียมความ
พร้อมเพือ่รบัมือ
กับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และ

การเปลี่ยนแงทาง

สภาพภูมิอากาศ 

การสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

การรักผา
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ
สิน 

การบริ 
หารจัด 
การบ้า
น เมือง
ที่ดี 

การพัฒนาศักยภาพ

การ่ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ละใช้พลังงาน
อย่างมีและคุ้มค่า 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

รับรองการเป็นศนูย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมดยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่มและยั่งยืน 

ด้านการเมืองและการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพานทางเท้าท่อระบายน้ําและราง
ระบายน้ํา 
2.ก่อสร้างปรับปรุบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3.การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง

บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรีคนชรา
ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ 
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
4.การพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรักษา
โรค 
5.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและครบวงจร 

1.สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาด้านการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบนอกและ
ตามอัธยาศัย 
2.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณีวัฒ
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออกกําลังกาย
ของประชาชน 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงาน 
3.การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ผลผลิต/
โครงการ 

ก่อสร้างถนนจาํนวน 20 

เส้น 
-ก่อสร้างท่อระบายนํ� าราง
ระบายนํ�า สะพาน  จาํนวน 

20 แห่ง 
-ซ่อมแซมถนน สะพานท่อ
ระบายนํ�ารางระบายนํ� า 

จาํนวน 10 แห่ง 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนารายได้
จํานวน 20
โครงการ 
-โครงการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
จํานวน 10 
โครงการ 

-กิจกรรมเกี!ยวกบัสวสัดิการจาํนวน 

10 โครงการ 
-การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดจาํนวน 10 โครงการ 
โครงการเกี!ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมรักษาโรค จาํนวน 10 

โครงการ 
-การพฒันาระบบบริการสาธารณสุข

จาํนวน 10 โครงการ 

-โครงการเกี!ยวกบัสนบัสนุนดา้น

การศึกษาจาํนวน 20 โครงการ 
-โครงการเกี!ยวกบัศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ!น  จาํนวน 20 
โครงการ 
-โครงการเกี!ยวกบัการส่งเสริม

ดา้นกีฬา  จาํนวน 10 โครงการ 

-โครงการเกี!ยวกบัทรัพยากร
ธรรมาชาติและสิ!งแวดลอ้ม  

จาํนวน 10 โครงการ 
-โครงการดา้นการกาํจดัขยะ
มูลฝอยและสิ!งปฎิกูล จาํนวน 

10  โครงการ 

โครงการเกี!ยวกบัการมีส่วน

ร่วมจาํนวน 6 โครงการ 
-โครงการเกี!ยวกบัการ
พฒันาบุคลากรและจดัหา

วสัดุครุภณัฑจ์าํนวน 20 
โครงการ 
-การพฒันาดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสาร จาํนวน 10 

โครงการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

แบบ ยท. 02 
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ!น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ     Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมด้านสขุภาพ
อนามัยตลอดจน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนมีรายได้
และมคีุณภาพที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดงีาม 

มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมนันทนาการและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

องค์กรและประชาชนมี
ความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้นในตําบล 

ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนจัดระเบียบทาง
สังคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆและได้รับทราบถงึผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างทั่วถงึ 

แนวทางการพัฒนา 

-ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใ้ห้แก่
ประชาชนส 
-ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

-ก่อสร้างปรับปรุงบาํรุงรักษา
ถนนสะพานทางเทา้ท่อระบาย
นํ� าและรางระบายนํ� า 
-ก่อสร้างปรับปรุงบาํรุงรักษา
แหล่งนํ� าเพื!อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
-การขยายเขตซ่อมแซม 
ปรับปรุงบาํรุงรักษาไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาธารณะ 

-ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก
สตรีคนชรราคนพิการผู้ป่วย
เอดส์ยากไร้ฯลฯ 
-การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและบํารบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 
-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

-การพัฒนาการเฝ้า
ระวังป้องกันและ
ควบคุมรักษาโรค 
-การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและครบ
วงจร 

-สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาด้านการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ

กูล 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
และการพัฒนาท้องถิ่น 
-พัฒนาบุคลากรและจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน 
-การพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 

-ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 
-สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณีวัฒ
ธรรมและภูมิปัญญาฯ 
-ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออก 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ การคมนามคมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีน้ําดื่มไวใ้ช้ที่สะอาด 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  จํานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ําที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนนสะพานทาง
เท้า ท่อระบายน้ําและรางระบายน้ํา  

เส้นทางการคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ํามีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา แหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร 

จํานวนครัวเรือนมีน้ําไว้อุปโภคบรโิภคครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1.3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บํารุงรักษา
ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

จํานวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 

แบบยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้ม่ันคงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ร้อยละของจํานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม 
แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน  
 

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

มีจํานวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัด,ส่วนสวัสดิการสังคม 
ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3      ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
พันธกิจ  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้ม่ันคงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ 
                              ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพดีขึ้นประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
  -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต /มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรี คนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการสวัสดิการ
สังคมและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 

3.2 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

จํานวนผู้ติดยาเสพติดลดลง 

3.3 การป้องกันและบรรเทสาธารณภัยตลอดจน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3.4 การพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรค 

ประชาชนมีร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

3.5 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพมาตรฐานและครบวงจร 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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พันธกิจ  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงชุมชนมีความเข้มแข็งและมี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

จํานวนโรงเรียนและศูนยไ์ด้ดําเนินกิจกรรม 

4.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนพึงพอใจในการบริการมากขึ้น 

4.3 ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและการ
ออกกําลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด ,ส่วนการศึกษา 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น 
แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
 

 แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

5.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกที่ดี 

5.2 พัฒนาด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

จํานวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด  
ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6       การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร 
 

พันธกิจ บริหารจัดการภาครัฐที่ดโีดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างทั่วถึง 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับ อปท. 
แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

6.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น 
 

6.2  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 
 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และจํานวน
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดหา 

6.3 การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

จํานวนกิจกรรม /โครงการที่ดําเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด  
ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธศาสต

ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนาขีด
ความสา
มารถใน
การผลิต
การ
จัดการ
สินค้า
และ
บริการ
สร้าง
มูลค่าเพิ่
มอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รับรองการ
เป็น
ศูนย์กลาง
ทาง
การตลาด
และการ
เชื่อมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัย 

จํานวนถนน ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นการ
สัญจรสะดวก 
 
จํานวน
สะพานท่อ
ระบายน้ําราง
ระบายน้ํา
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ด ี

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

- ก่อสร้างปรับ
ปรับปรุงบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
เท้าท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา 
 
 
 
- ก่อสร้างปรับ
ปรับปรุงบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทาง
เท้าท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา 

จํานวนถนน
สะพานทางเท้า
ท่อระบายน้ํา
และรางระบาย
น้ําได้รับการ
ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 10 
สาย 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 4
แห่ง 

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.9 สาย  
- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 1  
- โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน,ถนนลูกรัง
,หินคลุก  10 สาย 
 
-ก่อสร้างซ่อมแซม
สะพาน ท่อระบาย
น้ํารางระบายน้ํา
จํานวน 20 แห่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

สํานัก 
งาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

สํานัก
ปลัด 

 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

แบบยท.04 

86 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนาขีด
ความสา
มารถใน
การผลิต
การ
จัดการ
สินค้า
และ
บริการ
สร้าง
มูลค่าเพิ่
มอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รับรองการ
เป็น
ศูนย์กลาง
ทาง
การตลาด
และการ
เชื่อมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัย 

จํานวนแหล่งน้ําที่มใีน
ตําบลสามารถกักเก็บ
น้ําได้เพิ่มขึ้น 
จํานวนทํานบดินฝาย
น้ํา ประตูน้ําที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น 
ทุกครัวเรือนมีน้ํา
สะอาดไว้อุปโภค
บริโภค 
-ระบบประปาได้รับ
การบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้มคีุณภาพ
ใช้งานได้ด ี

4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 

6 
 
 
 
3 
 
 
 
 
6 

8 
 
 
 
4 
 
 
 
 
8 

10 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

ก่อสร้างปรับปรุง
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

จํานวนห้วย
หนอง คู 
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก 
จํานวน
ทํานบดิน 
ฝายน้ํา 
ประตูน้ํา
และระบบ
ประปาที่ได้
มาตรฐาน 
 

ปีละ 2 
แห่ง 
 
 
ปีละ 1 
แห่ง 
 
 
 
ปีละ 2 
แห่ง 

- ขุดลอกห้วย หนองค ู
คลอง/ก่อสร้างทํานบกั้น
น้ําประตูน้ําฝาย 
ก่อสร้างซ่อมแซมระบบ
ประปา 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง สํานัก
งาน
ปลัด 

ยท. 04 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนาขีด
ความสา
มารถใน
การผลิต
การ
จัดการ
สินค้า
และ
บริการ
สร้าง
มูลค่าเพิ่
มอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รับรองการ
เป็น
ศูนย์กลาง
ทาง
การตลาด
และการ
เชื่อมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัย 

ระบบไฟฟ้า
เข้าถึงทุก
ครัวเรือน 
 
ไฟฟ้าส่อง
สว่างได้รับ
การพัฒนา
และ
บํารุงรักษา 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

15 
 
 
 
 
 

15 

20 
 
 
 
 
 

20 

25 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

- การขยายเขต
ซ่อมแซมปรับปรุง
บํารุงรักษาไฟฟ้าไฟฟ้า
สาธารณะ 

ไฟฟ้าได้รับ
การขยาย
เขตเพิ่มขึ้น 
 
 
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง
และไฟฟ้า
สาธารณะ
ได้รับการ
ติดตั้งและ
บํารุงรักษา
ซ่อมแซมให้
ดีขึ้น 

ปีละ 5
สาย 
 
 
 
ปีละ 5 
สาย 

- ขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน 
-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง สํานัก
งาน
ปลัด 

ยท.04 

88 



 

 
 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา 
การ
ท่องเที่ยว
ใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

การพัฒนา
ศักยภาพขีด
ความสามา
รถด้าน
การเกษตร 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
รายได้และมี
คุณภาพที่ดี
ขึ้น 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
มีแหล่ง
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

75
% 
 
 
 
 
1 

80
% 
 
 
 
 
2 

85
% 
 
 
 
 
3 

90
% 
 
 
 
 
4 

- ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน 
 
 
 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 
 

อาชีพเสริม
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
มีแหล่ง
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

2,711
ครัวเรือน 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 

- ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพเสริม 
- พัฒนาคุณภาพ
และการจําหน่าย
สินค้า 
OTOP 
 
-ปรับปรุงสถานที่
ต่างๆให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

สํานัก
งาน
ปลัด 

 
 
 

สํานัก
ปลัด 

 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ยท.04 

89 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
เป็นอยู่ขของ
ประชาชนให้
เข้มแข็ง 

พัฒนาด้าน
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
รายได้และ
คุณภาพดีขึ้น
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

4 8 12 16 - ส่งเสริมสวัสดิการ
ให้แก่เด็กสตรี คนชรา
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผูด้้อยโอกาสและ
ประชาชนในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

-จํานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
บริการ
สวัสดิการ
สังคมและ
ช่วยเหลือผู้
ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

ปีละ 4  
โครงการ 

ส่งเสริมสวัสดิการ
ให้แก่เด็กสตรี คนชรา
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนในสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส่วน
สวัสดิการ 

สํานัก
งาน
ปลัด 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

90 



 

 
 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
60 
 

61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
เป็นอยู่ขของ
ประชาชนให้
เข้มแข็ง 

พัฒนาด้าน
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
รายได้และ
คุณภาพดีขึ้น
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

4 8 12 16 - การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 
 

-จํานวนผู้ 
ติดยาเสพ 
ติดลดลง 

ปีละ 4  
โครงการ 

-โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
-โครงการเข้าค่าย
เยาวชนปลอดยาเสพ
ติด 
-อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอ 
-โครงการอาสาสมัคร
ตํารวจผู้รับใช้
ประชาชน 
 

สํานัก
ปลัด 

กอง
คลัง 

ยท.04 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
58 
 

59 60 61 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
เป็นอยู่ขของ
ประชาชนให้
เข้มแข็ง 

พัฒนาด้าน
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
รายได้และ
คุณภาพดีขึ้น
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

4 8 12 16 - การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุอุบัติภัย 
 

-จํานวน 
อุบัติอุบัติภัย 
ลดน้อยลง 
 

ปีละ 4  
โครงการ 

-โครงการป้องกันภัย
ต่างๆ 
-โครงการจัดเวรยาม 
โครงการจัดซื้อ
อุปกรณใ์นการป้องกัน
ฯ 
-โครงการลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
-โครงการฝกึทบทวน 
อปพร. 
-โครงการซ้อมแผน 
 

สํานัก
ปลัด 

กอง
คลัง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอ
บ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
58 
 

59 60 61 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
เป็นอยู่ขของ
ประชาชนให้
เข้มแข็ง 

พัฒนาด้าน
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
รายได้และ
คุณภาพดีขึ้น
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

8 
 
 
 
 
 
 
 
8 

12 
 
 
 
 
 
 
 

12 

16 
 
 
 
 
 
 
 

16 

- การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
ครบวงจร 
 
 
-การพัฒนาการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมและ
รักษาโรค 
 

-จํานวน
กิจกรรมที่ที่
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
จํานวน
กิจกรรมที่จัด

ปีละ 4  
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ปีละ4 
โครงการ 

โครงการพัฒนาอสม 
-โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน 
-โครงการก่อสร้าง
อนามัย 
 
 
 
-โครงการป้องกันโรค
ต่างๆ 
-โครงการจัดซื้อ
เครื่องมือทางการ
แพทย์ 

สํานัก
ปลัด 

กอง
คลัง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

พัฒนาคน
และสังคมที่
มีคุณภาพ 

ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมี
ศิลปวัฒนธร
รมท้องถิ่นที่
งาม 

จํานวน
นักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
อาหารเสริม
(นม)อาหาร
กลางวัน 
 
 
 
นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

80
% 
 
 
 
 
 
 
 

80
% 

85
% 
 
 
 
 
 
 
 

85
% 

90
% 
 
 
 
 
 
 
 

90
% 

100
% 
 
 
 
 
 
 
 

100
% 

- ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
- ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

ให้การ
สนับสนุน
อาหารเสริม
แก่นักเรียน
ครบ 
 
 
 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทุก
ด้าน 

ร้อยละ
ของ
นักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
 
 
ร้อยละ
ของ
นักเรียน
ทั้งหมด 

- อุดหนุนอาหารเสริม
นม 
-อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
 
-เสริมการเรียนการ
สอน 
-จัดหาสื่อการเรียน
การสอน 
 
 

ส่วนการ 
ศึกษา 

สํานัก
ปลัด 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

พัฒนาคน
และสังคมที่
มีคุณภาพ 

ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมี
ศิลปวัฒนธร
รมท้องถิ่นที่
งาม 

จํานวน
โครงการ
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

5 10 15 20 สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 
งานประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

-โครงการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ 
-โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมต่างๆ 
-โครงการสนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วนการ 
ศึกษา 

สํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอ
บ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

พัฒนาคน
และสังคมที่
มีคุณภาพ 

ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การดูแล
อย่างทั่วถึง
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมี
ศิลปวัฒนธร
รมท้องถิ่นที่
งาม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ 

5 10 15 20 ส่งเสริมการกีฬา
เสริมสร้างสุขภาพและ
การออกกําลังกาย 

ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

-โครงการจัดแข่งขัน
กีฬา 
-โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

ส่วนการ 
ศึกษา 

สํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

บริหาร
จัดการ
ทรัพยาก
รธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดล้
อมแบบมี
ส่วนร่วม
อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วน
ร่วมและ
ยั่งยืน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนควบคู่
ไปกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
พื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้น 
 

5 10 15 20 - อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ป่าไมใ้ห้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
 

พื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 5 
โครงการ 

- โครงการจัดทําแนว
กันไฟ 
- โครงการปลูกต้นไม ้
- โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ํา 
-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
-โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 
โครงการอบรมให้
ความรู้และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานัก
งาน
ปลัด 

ยท.04 

97 



 

 
 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
60 
 

61 62 63 

บริหาร
จัดการ
ทรัพยาก
รธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดล้
อมแบบมี
ส่วนร่วม
อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วน
ร่วมและ
ยั่งยืน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนควบคู่
ไปกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ขยะมูลฝอย
ลดลง 
 

5 10 15 20 - พัฒนาด้านการกาํจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

ขยะมูลฝอย
ลดลง 

ปีละ 5 
โครงการ 

- โครงการณรงค์
จัดเก็บขยะใน
ครัวเรือน 
-โครงการจัดซื้อ
เตาเผาขยะ 
โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 
-โครงการจัดหา
รถบรรทุกขยะ 
-โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ 
-โครงการจัดหาที่ทิ้ง
ขยะ 

สํานักงาน
ปลัด 

สํานัก
งาน
ปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

60 61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดีมี
ประสิทธิภา
พ 

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ต่างๆและได้
รับทราบถึง
ผลการ
ดําเนินงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น 

3 6 9 12 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

จํานวน
โครงการที่
ส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิป 
ไตย 

ปีละ 3 
โครงการ 

- โครงการอบรม
ความรู้ด้านการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-โครงการอบต.สัญจร 
-โครงการออก
ประชาคมหมู่บ้าน 
-โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งต่างๆ 
-โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 

สํานัก
ปลัด 

สํานัก
ปลัด 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
60 
 

61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดีมี
ประสิทธิภา
พ 

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ต่างๆและได้
รับทราบถึง
ผลการ
ดําเนินงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลอย่าง
ทั่วถึง 

บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน 
 
 
 
จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ 

3 
 
 
 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
 
 
 

10 

9 
 
 
 
 
 
 

15 

12 
 
 
 
 
 
 

20 

- พัฒนาบุคลากร
และจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

จํานวนการจัด
อบรมและการส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
วัสดุครุภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานการ
ให้บริการ 

ปีละ 3 
โครงการ 

 
 
 
 
 

ปีละ 5
รายการ 

- โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
-การจัดทําแผนที่ภาษี 
-โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน 
-โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ 
-โครงการตกแต่ง
สํานักงาน 
 
-โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ต่างๆ 
 

สํานัก
ปลัด 

สํานัก
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ 
ยุทธ 
ศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

 
60 
 

61 62 63 

พัฒนา
สังคม
และ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดีมีประสิทธิ 
ภาพ 

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ต่างๆและได้
รับทราบถึง
ผลการ
ดําเนินงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข่าวสารของ
อบต 

5 10 15 20 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดช่องทางให้
สําหรับ
ประชาชนเข้า
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ปีละ 5 
โครงการ 

-ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว 
-ปรับปรุงเสียงไร้สาย 
-ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
-โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุด 
-โครงการอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน 
-อุดหนุนการจัดซื้อจัด
จ้างระดับอําเภอ 

สํานัก
ปลัด 

สํานัก
ปลัด 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ
กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการ

ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

103 



 

 
 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ 3 ประการ คือ 
 5.4.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
กําหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ความจําเป็นสําคัญในการนํามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึก
การสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการกําหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการ
ติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ยังได้กําหนดไวใ้นระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล     
เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่ว
กัน และ 

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดย
การกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากกแดงใช้แบบ
รายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 1 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อบต. 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
กํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของ  
อบต.ในภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของ  
อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 1 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
 

2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30วัน 
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