










 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบั วโคก ตั้ งอยู่ เลขที่  125 หมู่ที่  11 บ้านห้วยดอนยาว  
ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ 
ของจังหวัดชัยภูมิ และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 114.49 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 71,556.25 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ         ติดต่อกับต าบลบ้านขาม และต าบลกุดน้ าใส อ าเภอจัตุรัส 
    ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลหนองไทร และต าบลบ้านแปรง อ าเภอด่านขุนทด  
             จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลทัพรั้ง และต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

แผนที่ต าบลหนองบัวโคก 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ 

เป็นที่ราบลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุม

เขตร้อน มีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศ
หนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลา
ตามฤดูกาล ดังนี้ 

 ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ดินเป็นที่ราบสูง เหมาะส าหรับท าการเกษตร

ประเภทต้องการน้ าน้อย เนื่องจากเก็บกักน้ าไม่ได้ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย พริก และข้าวโพด ส่วนที่ราบลุ่ม              
เหมาะส าหรับการท านา 

 ปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินที่พบ คือ ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากสาเหตุของ
ลักษณะต้นก าเนิดดินของแต่ละพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน ามาปลูกพืชได้ หรือได้ผลผลิตน้อย และที่ส าคัญเกษตรกรท า
การเกษตรโดยขาดการบ ารุงดินให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้บางพ้ืนที่ยังประสบปัญหาดินเค็ม โดยเฉพาะ
บ้านทามจาน หมู่ที่ 5 ซึ่งพบเกลือในดินมากจนไม่สามารถน ามาปลูกพืชได้ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 
   นางประนอม  พูนน้อย  ก านันต าบลหนองบัวโคก 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก  
นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

  หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 
   นางสายหยุด  ขาวนวล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 
   นายบุญสม  ขันสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
  หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน   
   นายนิทัศน์  ชาวจันทึก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
  หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 
   นายอนันต์  แก้ววิชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
  หมู่ที่ 6  บ้านหนองพง 
   นายสมดี  หวงทองดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
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  หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก 
   นายสนิท  เรียนไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 
   นายเปรม  แพนชัยภูมิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
  หมู่ที่ 10  บ้านหนองตะไก้ 
   นายแสงเดือน  มาตา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 
   นางสุวนิตย์  พันขุนทด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกครั้ งล่าสุด           
เมื่อวันที ่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556  รายละเอียดดังนี้ 
   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,690 คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,170 คน 
   คิดเป็นร้อยละ        85.90 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
   จ านวนบัตรเสีย      132  บัตร   

คิดเป็นร้อยละ    4.16  ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 
   จ านวนบัตรไม่ลงคะแนน   6  บัตร 
   คิดเป็นร้อยละ     0.18  ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 

ท าเนียบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนครไพบูลย์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 
  2. นายจอย  ชาวจันทึก  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2545 - 22 มิถุนายน 2548 
  3. นายจอย  ชาวจันทึก  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2548 - 22 กรกฏาคม 2552 
  4. นายจอย  ชาวจันทึก  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 - 5 กันยายน 2556 
  5. นายสขุสันต์  ช านาญกุล   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 
  1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     1 คน 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     2   คน 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     1   คน 
  2. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     1   คน 
   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     1   คน 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     1   คน 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     19   คน 
   ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 
จ านวนเทศบาล 1 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  5,192 คน  
แยกเป็นชาย  2,593 คน  

  แยกเป็นหญิง  2,599 คน  
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน   

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองบัวโคก 52 25 26 51 ที่มา : ส านัก
ทะเบียนอ าเภอ
จัตุรสั ณ วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2562 
(ข้อมูลของเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562) 

2 บ้านหนองลุมพุก 372 606 624 1,230 
3 บ้านหนองโสน 176 284 285 569 
4 บ้านโกรกผักหวาน 149 220 203 423 
5 บ้านทามจาน 110 187 172 359 
6 บ้านหนองพง 87 123 142 265 
7 บ้านโสกรวก 93 159 171 330 
8 บ้านหนองซึก 182 336 323 659 
9 บ้านหนองตะครอง 161 172 175 347 
10 บ้านหนองตะไก ้ 126 237 218 455 
11 บ้านห้วยดอนยาว 155 244 260 504 

รวมท้ังสิ้น 1,663 2,593 2,599 5,192 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนประชากร ระหว่างปี 2558 - 2562 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ข้อมูลประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ข้อมูลของเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 (ผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ จ านวน 2 คน) 

 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 25 27 52 ที่มา : ส านักทะเบียน
อ าเภอจัตรุัส ณ วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2562 (ข้อมูล
ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562)  

1 ปีเต็ม - 2 ปี 69 59 128 

3 ปีเต็ม - 5 ปี 107 86 193 

6 ปีเต็ม - 11 ปี 207 187 394 

12 ปีเต็ม - 14 ปี 100 76 176 

15 ปีเต็ม - 17 ปี 115 104 219 

18 ปีเต็ม - 25 ปี 267 300 567 

26 ปีเต็ม - 49 ปี 966 927 1,893 

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 384 411 795 

มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 352 421 773 

รวม  2,592 2,598 5,190 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรปี 2562 

จ าแนกตามช่วงอายุ  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

สถานศึกษา 
(1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  4  แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)  ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน ที่ต้ัง 
จ านวน
บุคลากร

(คน) 

จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
โรงเรียนบ้านทามจาน 
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 
โรงเรียนบ้านหนองโสน 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 

18 
7 
6 
7 

157 
40 
73 
111 

11 
8 
8 
8 

รวม 38 381 35 
  

  (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     2  แห่ง 
(3)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    1 แห่ง 

  (4)  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร    1 แห่ง 
  (5)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   11 แห่ง 

   (6)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องอินเตอร์เน็ตต าบล    1 แห่ง 
ประชากรที่รู้หนังสือ 

  ประชากรอายุระหว่าง 15 - 60 ปีเต็ม สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ จ านวน 5,141 คน  
(ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2562) 
  จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
(คน) 

หมายเหตุ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ไม่เคยศึกษา 114 101 215 ที่มา :  
ข้อมูล จปฐ.  
ณ ปี 2562 

 

อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเล็ก 107 110 217 
ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษา 94 94 188 
จบช้ันประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 1,191 1,272 2463 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3) 522 451 973 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 341 370 711 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 70 59 129 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 93 144 237 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 4 8 

รวม 2,536 2,605 5,141 
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แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร ปี 2562 
จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 

 
 

4.2 สาธารณสุข  
  สถานบริการด้านสาธารณสขุ 

-  สถานีอนามัยประจ าต าบล  จ านวน 1  แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
-  สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน 2  แห่ง 

  การกีฬา 
   -   ลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ าต าบล   จ านวน 1  แห่ง 
   -   สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน (โรงเรียน)   จ านวน 5  แห่ง 

4.3 การสังคมสงเคราะห์  
 (ที่มา : กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองบัวโคก) 
  ผู้สูงอายุ 
    -   ผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ    จ านวน  797  คน 

  ผู้พิการ 
   -   ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน 215 คน 

  ผู้ป่วยเอดส์ 
   -   ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ   จ านวน 4  ราย 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 กาคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางที่ติดต่อส าคัญ  สามารถใช้เส้นทางติดต่อได้สะดวก ดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  ถนนสายสีคิ้ว - ชัยภูมิ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ถนนสุรนารายณ์ 

  การคมนาคมภายในต าบล มีถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบล การบริการ
สามารถใช้บริการรถโดยสารประจ าทางติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็ว ถนนส่วนใหญ่ภายใน
ต าบลยังเป็นถนนลูกรังซึ่งสามารถติดต่อคมนาคมได้อย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส าหรับหน้าฝนยังมีความล าบาก
อยู่มาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้พยายามจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางส่วน และพยายามขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบล 

ข้อมูลถนนภายในหมู่บ้าน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่บ้าน 
ประเภทถนน 

รวม 
สภาพ 

การใช้งาน 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดนิ ดี ไม่ด ี

บ้านหนองบัวโคก 

เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

- 8 1 9 9 - 
บ้านหนองลุมพุก 5 4 5 14 14 - 
บ้านหนองโสน 1 9 - 10 10 - 
บ้านโกรกผักหวาน 2 5 - 7 7 - 
บ้านทามจาน 5 3 - 8 7 1 
บ้านหนองพง 2 3 2 7 6 1 
บ้านโสกรวก 4 3 - 7 7 - 
บ้านหนองซึก 3 1 1 5 3 2 
บ้านหนองตะครอง 4 4 - 8 8 - 
บ้านหนองตะไก ้ 3 2 - 5 5 - 
บ้านห้วยดอนยาว 1 10 - 11 9 2 

รวม 3 30 52 9 91 85 6 
             - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จ านวน   3    สาย 
   - ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จ านวน   1    สาย 
   - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   10   สาย 
   - ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน   1     สาย 

แผนภูมิแสดงปริมาณถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
จ าแนกตามประเภทถนน 
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 5.2 การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการติดตั้งซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ความสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย และค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าตามครัวเรือนที่จ าเป็น จากการส ารวจประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก มีไฟฟ้าใช้ เป็นดังนี้ 

- จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   11 หมู่บ้าน 
- จ านวนครัวเรือนทั้งหมด               1,628 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯ)      1,619 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   9 ครัวเรือน 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 

5.3 การประปา 
  การให้บริการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นการให้บริการ 
ของการประปาส่วนภูมิภาค  ประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ าประปาผิวดิน  และจากแหล่งน้ าบาดาล  ส่วนบ้าน 
ที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน จะใช้แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้  
30  ครัวเรือน ประเภทประปาในพ้ืนที่ แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน ประเภทประปา 
รวม 

สภาพการใช้งาน 
หมายเหตุ 

ผิวดิน บาดาล ภูมิภาค ดี ไม่ด ี
บ้านหนองบัวโคก - - 1 1 1 -  
บ้านหนองลุมพุก 4 3 - 7 2 5 ยกเลิกใช้งาน 4 แห่ง 
บ้านหนองโสน - 2 - 2 1 1  
บ้านโกรกผักหวาน - 2 - 2 1 1  
บ้านทามจาน - 5 - 5 2 3 ยกเลิกใช้งาน 3 แห่ง 
บ้านหนองพง - 1 - 1 - 1  
บ้านโสกรวก 1 - - 1 - 1 ยกเลิกใช้งาน 3 แห่ง 
บ้านหนองซึก 1 2 - 3 2 1 ยกเลิกใช้งาน 2 แห่ง 
บ้านหนองตะครอง - - 1 1 1 -  
บ้านหนองตะไก ้ - 2 - 2 2 -  
บ้านห้วยดอนยาว - 1 - 1 1 - ยกเลิกใช้งาน 3 แห่ง 

รวม 6 18 2 34 17 17  
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แผนภูมิแสดงจ านวนระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
จ าแนกตามประเภทประปา 

 
 
5.4 โทรศัพท์ 

-  โทรศัพท์สาธารณะ    12 เลขหมาย 
-  โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้งานได้   4 เลขหมาย 
-  โทรศัพท์พื้นฐานประจ าบ้าน   23 เลขหมาย 
-  จ านวนครัวเรือนที่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 7 ครัวเรือน 

 5.5 ไปรษณีย ์
-  ที่ท าการไปรษณีย์    1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ส่วนใหญ่ ท านา-
ท าไร่ ซึ่งอาศัยน้ าจากน้ าฝน และแหล่งน้ าธรรมชาติใช้ในการเกษตร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง                
น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ส าหรับราษฎรที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งน้ าก็จะประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวน
ครัวเพิ่มเติมด้วย  
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ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานการเพาะปลูก 
ในเขตพื้นที่ต าบลหนองบัวโคก 

หมู่
ที ่

ชื่อบ้าน 
พ้ืนที่

หมู่บ้าน 
(ไร่) 

 

พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่)  

 

พ้ืนที่
อื่นๆ นาข้าว 

ข้าว 
โพด 

มันส า
ปะ 
หลัง 

อ้อย พริก 
ไร่นา
สวน
ผสม 

พืช
อื่นๆ 

รวม 

1 บ้านหนองบัวโคก 4,314 1,150 1,300 268 350 210 620 130 4,028 286 
2 บ้านหนองลุมพุก 10,163 1,563 2,252 1,590 1,800 1,295 390 125 9,015 1,148 
3 บ้านหนองโสน 5,305 1,529 1,479 392 480 450 365 64 4,822 483 
4 บ้านโกรกผักหวาน 3,476 1,320 552 291 212 171 416 42 3,004 472 
5 บ้านทามจาน 3,126 1,096 620 230 152 190 166 9 2,463 663 
6 บ้านหนองพง 4,820 960 1,594 365 394 605 186 10 4,114 706 
7 บ้านโสกรวก 3,518 904 692 553 592 218 106 12 3,077 441 
8 บ้านหนองซึก 10,500 1,336 3,024 2,641 1,046 440 646 56 9,189 1,311 
9 บ้านหนองตะครอง 4,688 950 669 558 615 260 1,032 218 4,302 386 
10 บ้านหนองตะไก ้ 5,569 614 1,115 1,280 1,212 270 190 141 4,822 747 
11 บ้านห้วยดอนยาว 2,646 682 784 467 240 73 176 17 2,439 207 
รวม  58,125 12,167 14,081 8,635 7,093 4,128 4,293 824 51,275 6,850 

  

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล (ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองบัวโคก) 

 6.2 การประมง 
  มีการเลี้ยงปลาน้ าจืดในบ่อน้ าสาธารณะ และบ่อน้ าส่วนบุคคล บ่อน้ าในไร่นา ประกอบกับ 
การท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  

 6.3 การปศุสัตว์ 
  ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือขายและเพ่ือบริโภค ได้แก่  

- เลี้ยงโคเนื้อ  
- เลี้ยงสุกร  
- เลี้ยงเป็ด  
- เลี้ยงไก่ 

6.4 การบริการ 
 หน่วยบริการของภาครัฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

-   สถานีต ารวจ    จ านวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
   -   สถานีดับเพลิง   จ านวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล) 
   -   ถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  22 แห่ง 

-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน  37   คน 
-   ต ารวจบ้าน       จ านวน  55 คน 
-   คณะกรรมการภัยธรรมชาติ  จ านวน   -  คน 
-   กู้ชีพ อบต.หนองบัวโคก   จ านวน   7 คน 
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  -    ปั๊มน้ ามันและก๊าช   จ านวน 4  แห่ง 
  -    โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน 4 แห่ง 
  -    โรงสีข้าวเอกชน   จ านวน 8 แห่ง (โรงสีข้าวชุมชน 4 แห่ง) 

-    การประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 1 แห่ง 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 

 

 
ชื่อหมู่บ้าน จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชมุชน 

1 
 

บ้านหนองบัวโคก - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค 
- กลุ่มสตร ี

- ขนมนางเล็ด 
- พริกป่น 
- น้ าอ้อยสด 
- ขนมดอกจอก 

2 บ้านหนองลุมพุก - กองทุนออมทรัพย์ 
- กลุ่มพริกและข้าวโพด 

- 

3 บ้านหนองโสน - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มหมอนถัก 
- กลุ่มสานตะกร้า 

- หมอนถัก  
- ตะกร้า 

4 บ้านโกรกผักหวาน - กองทุนพัฒนา 
- กลุ่มฌาปณกิจ 

- 

  - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มสตร ี
- กลุ่มส่งเสริมพืชไร่ 
- กลุ่มฉางข้าว 

 

5 บ้านทามจาน - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มผูผ้ลิตข้าวโพด 
- กลุ่มเห็ดฟาง 
- กลุ่มขนมคุกกี ้
- กลุ่มผู้เลี้ยงสตัว ์
- กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  
- กลุ่มสตร ี
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทามจาน 

- ขนมคุกกี้  
- ขนมทองม้วน 
- ขนมครองแครงกรอบ 
- ผักปลอดสารพิษ 

6 บ้านหนองพง - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มเกษตรกร 

- พริกป่น 

7 บ้านโสกรวก - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มเลีย้งหมูหลมุ 
- กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มสตรีกันกง 
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

- เสื่อกก 
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หมู่ที ่

 

 
ชื่อหมู่บ้าน จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชมุชน 

8 บ้านหนองซึก - กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มรากไม้ประดิษฐ์ 
- กลุ่มเลีย้งโคเนื้อ 
- กลุ่มน้ าตาลโบราณ 
- กลุ่มปลูกพริก 
- กลุ่มออมทรัพย ์

- เสื่อกก  
- รากไม้ประดิษฐ์ 
- น้ าตาลโบราณ  
- พริก 

9 บ้านหนองตะครอง - กลุ่มเลีย้งสุกร 
- กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 

- 

10 บ้านหนองตะไก ้ - กลุ่มท าขนมนางเลด็ 
- กลุ่มทอเสื่อกก 

- ขนมนางเล็ด 
- เสื่อกก 

11 บ้านห้วยดอนยาว - กลุ่มออมทรัพย ์
- กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
- กลุ่มเลีย้งสัตว ์
- กลุ่มเพาะเห็ดฟาง 
- กลุ่มข้าวหอมมะล ิ

- เห็ดนางฟ้า 
- เห็ดฟาง 

 

กลุ่มอาชีพในชุมชน ที่ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. กลุ่มรากไม้ประดิษฐ์ 
    บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
   2. กลุ่มขนมคุกก้ี 
    บ้านทามจาน หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
   3. กลุ่มน้ าตาลโบราณ 

   บ้านหนองซึก  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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6.6 แรงงาน 
1. อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ได้แก่   
 ท านา    จ านวน  289  คน 
 ท าไร่    จ านวน  1,424  คน 
 ท าสวน    จ านวน  7 คน 
 ประมง    จ านวน   0 คน 
 ปศุสัตว์    จ านวน  2 คน 
 รวมอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน  1,722 คน 
2. อาชีพรอง คือ  รับจ้างทั่วไป  จ านวน    1,262 คน 
3. อาชีพอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน   90 คน 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  34 คน 
 พนักงานบริษัท   จ านวน  102 คน 
 ค้าขาย    จ านวน  204 คน 
 ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  57 คน 
 อ่ืน ๆ    จ านวน  205 คน   

รวมอาชีพอ่ืน ๆ    จ านวน    692 คน 
4. ไม่มีอาชีพ    จ านวน  434 คน 
5. ก าลังศึกษา    จ านวน   1,031 คน 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร ปี 2562 
จ าแนกตามประเภทอาชีพ  
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รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงล าดับจากมากไปน้อย พ.ศ. 2562 
 ล าดับ 

ของต าบล 
ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

(บาท) 
1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก 277,333 

2 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 92,236 

3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 86,477 

4 หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 78,307 

5 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 73,128 

6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 69,506 

7 หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 68,238 

8 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน 57,642 
9 หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก 52,952 

10 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 46,917 

11 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะไก ้ 42,906 
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพ้ืนที่ 85,967 

ที่มา :  ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2562 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 
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รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงล าดับจากมากไปน้อย พ.ศ. 2562 

ล าดับของต าบล ชื่อหมู่บ้าน รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
(บาท) 

1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก 277,333 
2 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว 92,236 
3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 86,477 
4 หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 78,307 
5 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 73,128 
6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก 69,506 
7 หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน 68,238 
8 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน 57,642 
9 หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก 52,952 
10 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก 46,917 
11 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะไก ้ 42,906 

เฉลี่ยรายจ่ายต่อคนต่อปีของคนในพื้นที ่ 85,967 
ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ. ปี พ.ศ. 2562 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายเฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ศาสนา 
เพศ 

รวม 
(คน) ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

พุทธ 2,534 2,600 5,134 
คริสต ์ 2 5 7 
อิสลาม 0 0 0 
รวม 2,536 2,605 5,141 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามศาสนา ปี 2562 

 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ในเขตต าบลหนองบัวโคก มีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

  - วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
  - วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
  - วันอาฬาลหบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

- วันเข้าพรรษา    ตรงกับวันขึ้น 16 ค่ า เดือน 8 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
  - วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11  ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ในเขตต าบลหนองบัวโคก มีประเพณีส าคัญ ดังนี้  
- ประเพณีสงกรานต์ ซ่ึงตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี 
- ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12  ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งตรงกับช่วงออกพรรษาของทุกปี 
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี 
- ประเพณีสารทเดือน 10  ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตต าบลหนองบัวโคก ได้แก่ 

- จักรสาน  
- ทอเสื่อกก 

  ภาษาถ่ินในเขตต าบลหนองบัวโคก ได้แก่ 
   - ภาษาไทย - โคราช 
   - ภาษาอีสาน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

เนื่องจากต าบลหนองบัวโคกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่
อาศัยน้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร นอกจากนี ้ยังใช้แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู ่ในต าบล คือห้วย  
ล าอินทร์ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูฝนถ้าฝนแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแหล่งน้ าดังกล่าวก็ไม่
สามารถเก็บกักน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ ข้อมูลแหล่งน้ าภายในต าบลหนองบัวโคกแยกเป็น
รายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่บ้าน 
จ านวนแหล่งน้ า 

(แห่ง) 
สภาพการใช้งาน 

ดี ไม่ดี 
บ้านหนองบัวโคก 2 1 1 
บ้านหนองลุมพุก 5 5 - 
บ้านหนองโสน 2 2 - 
บ้านโกรกผักหวาน 2 2 - 
บ้านทามจาน 6 6 - 
บ้านหนองพง 3 1 2 
บ้านโสกรวก 1 - 1 
บ้านหนองซึก 3 1 2 
บ้านหนองตะครอง 2 1 1 
บ้านหนองตะไก ้ 2 1 1 
บ้านห้วยดอนยาว 3 3 - 

รวม 31 23 11 
 
 8.2 ป่าไม้ 

ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายเปลี่ยนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพ้ืนที่ท ากินของ
ราษฎร ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ท านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดู
ฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ และเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้ า สร้างความ
ชุ่มชื้นในบรรยากาศท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นที่ราบสูง สลับกับที่ราบลุ่ม 
จึงมีทรัพยากรป่าไม้เพียงเล็กน้อย 
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 8.3 ภูเขา 
ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที ่

ราบลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร และมีประชาชนประกอบอาชีพท า

การเกษตรเป็นหลัก พ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายเปลี่ยนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และใช้เป็นพ้ืนที่ท ากินของราษฎร  
ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ท านาและปลูกพืชไร่จนหมดสภาพป่าไม้ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ฤดูฝนเกิด
ปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ และเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีป่าไม้คอยดูดซับน้ า สร้างความชุ่มชื้น
ในบรรยากาศท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม อาเซียน  
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ 
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง  
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม ส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่ าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  



 
~ 23 ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม  
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษา และการฟ้ืนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยืดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน  
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริต 
ในระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การรักษาความ
สงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง 

(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุทีม่ีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
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2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม  
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 

(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(3) การสร้างความปลอดภยัและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง 

ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ 
(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม  
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและทีมิ่ใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
5.  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ 

แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ

การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ 

ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง 
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ 
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการ 
ท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต  
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เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ 

มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(2) เกษตรปลอดภัย 
(3) เกษตรชีวภาพ 
(4) เกษตรแปรรูป 
(5) เกษตรอัจฉริยะ 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

ทีข่ับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย 

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
(4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  
ในด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 
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5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม 
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่ การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา 
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั งความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น 
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ 

วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพสตฟอร์มการสร้างระบบ

การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ 

(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุ น  
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 

(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  

ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ 
แวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

เป้าหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3.  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3.  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย  

4 ประเด็น ได้แก่ 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้ เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ  

และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ 
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อย 
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(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
(3) จัดระบบเมืองที่ เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบ

และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งบันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน 
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม

ยุคดิจิทั ล 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ 
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน  
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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เป้าหมาย 
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟูการเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขัน 
(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเชียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สง่เสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
(2) ปรับปรุง ฟื้นฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข  

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

(2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ 
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ 

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย 

(2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
(4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ 
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส ให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส  
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น 
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 

เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 



 
~ 34 ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรม และมีการ 

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

แบบบูรณาการ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
(2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 

ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของ

การค้นหาความจริง 
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ  
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ 
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
4. เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน และประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ 
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการ

คลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
2. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมาย 
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 

คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง 

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ 
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เปา้หมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐ และเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
เป้าหมายที่ 7 ประชาชน และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
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2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และพ้ืนที่การท า 

เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
เปา้หมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. รักษา ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ  

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 

ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดิน และน้ า 
ใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหา 
จากการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิต และการบริโภค ป้องกันและลด
ความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
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เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในด้านต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

เป้ าหมายที่  5 เพ่ิมประสิทธิภ าพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ 
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
(3) การแก้ไขปญัหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน 

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
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เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร  
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต ิ
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย 

และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ภาครัฐทีม่ีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน 

ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย 

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ 

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้ง 

มีกลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

2. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทั ลอย่างทั่วถึง  
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ 
บริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

4. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
3. เพ่ือพัฒนาและพ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
เปา้หมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
(2) การพัฒนาเมือง 
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ 

แนวระเบียบเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย 

ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค  

อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ 
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 

ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
ทีโ่ดดเด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศส่งเสริม 

ให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย 

และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม  
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ 
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ า และดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได ้
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเช้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมาย 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สมัประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ 

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ 
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  
สร้างแหล่งกกัเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนา 
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบสง่และกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มี 

ความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 
และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 
และภัยแล้ง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่ มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน 

ท ากินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และ
หนองบัวล าภูโมเดล 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม 
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้ พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้  
ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก
ระบบสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน 
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา 
สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่น ในคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์  อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน  
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืด 
มีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาล 
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ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบ 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้น  
การพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ ่
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน เกษตรกร 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต 
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา สินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์  
การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม ผู้ผลิตและชุมชน 
รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิวัย และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จ าหน่ายสินค้า 
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ 
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จั งหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์  การตรวจรับรองมาตรฐาน  
สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้ง
ต้นในการแปรรูปผลิตสินค้าในพ้ืนที่จั งหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี  
ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจั ดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
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คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี 
และโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า และ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ มาตรฐานโรงฆ่า
สัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่ อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ 
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ  
ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียและน้ าเสียจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ ได้ 
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบ
และของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชี วภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง 
เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ  
(bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชนของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน  
มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดขัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น E-Commerce,  
E-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์  
และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบและตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ที่มีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ 
สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มี รายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
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8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก 
เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัว
อยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรม 
ในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน  

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และ 
เมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพ 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม  
เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้
เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์
ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ  สี่ เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู -หนองคาย-สปป.ลาว  
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม  
ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
ท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงาน
และรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น 
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4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมชีีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษา
วิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม 
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา นานาชาติ รวมทั้งส่ง เสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

6) พัฒนาและส่ งเสริมการท่องเที่ ยวธรรมชาติ ใน จังหวัดขัยภูมิ  เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด 
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด 
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย  
ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว ระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 
ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้
มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง 

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น- 
หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียง 
เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 
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2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ  
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ 
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี  บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
ขอนแกน่ เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ 
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมือง
ขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แบบผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตขึ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 

สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ด เสร็จ  CIQ (Customs/immigration/Quarantine) ให้ ได้ 
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณ 
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาว  
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้ านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 
เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่
การกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์  

การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
Unique Position 
ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ 
“Innovation for FASTTT” 

FASTTT มาจากค าว่า 
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ ยว ผจญภั ยที่ ท าให้ ลดวัยหรือ

กระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม 

มะลิ มันส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์

เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริให้
อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง” และลายที่ได้รับ
การพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่
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ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ 
และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น่า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง ด้านวัฒนธรรม 
ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีก ค้าส่ง สร้างรายไค้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน  
ทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse 
Derived Fuel: RDF) 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 20 และภาคการค้าร้อยละ 13 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดด
เด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดก
โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ12.1 รายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น ศูนย์กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้น 

มาตรฐานอินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร 
โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า 
การกระจายนี้น้ าไปยังพื้นท่ี 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบวงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค 
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์
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จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นหรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอด
ไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
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2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 สง่เสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 สง่เสริมพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 สง่เสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 สง่เสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 สง่เสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนา 

ของจังหวัด มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอ่ืน ๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ปรับปรุงข้อมูล 
ในหลายส่วนเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง 
เพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด 
และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท า 
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง 
สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
“เมืองแห่งความสุข” 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน 

มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

  ประเดน็การพัฒนาที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  1) เป้าประสงค์ 
    ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2) เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
                    1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
                    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
   3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
   4. ร้อยละท่ีลดลงของของจ านวนคนจน 
   5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
   6. จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
   8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   9. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 
   10. จ านวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
   11. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 
   12. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
  3) แนวทางการด าเนินงาน 
      ด้านการเกษตร 
   1.การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                    1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
                    1.2  บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กระจายน้ า 
                   1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
         2.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย 
พริก ไม้ผล พืชผักปลอดภัย ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

    2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
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   2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
   2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการ

ผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
    2.5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิต
ทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

         2.6 ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒ นาการใช้ เทคโน โลยีด้ านการเกษตร 
ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

    2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนา
องค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรและอาหาร 
                2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตและส่งเสริม
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

          2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
          2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง

การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
   2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมและ

ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
   3.  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
        3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร
แห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
            3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรอินทรีย์ และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
             3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน
เกษตรกร  และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า 
         4.  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

           4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ  โดย
เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

         4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท า
กิน และประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

        4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสม ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  
        5. พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

          5 .1 พั ฒ น าป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะผ ลิ ต ภ าพ ก ารผลิ ต  (Productivity)  
ของภาคอุตสาหกรรม  
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          5.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

          5.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          5.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต 
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
            5.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า 
(Cluster และ Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

          5.6   พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้าน
การบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

          5.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
         6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

        6.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

          6.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 

          6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

          6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง 

          6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการ
แรงงานและมีหลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิต  
      6.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบ
แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในประเทศ 
    6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
          7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

     7 .1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบาย
ระดับชาติ 
                    7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
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   8.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
         8.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนา

บุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ  

          8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

          8.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน  สนับสนุนให้มี
ศูนย์กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

          8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิง
ธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  

   9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
          9 .1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

          9.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด  และ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง 
รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

          9.3  จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมใน
ระดับจังหวัดเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุก

ภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
         2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
         3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ า

อย่างเข้มงวด 
  4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
  5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า 

และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
   6.  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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   7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตร
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสียชุมชน 
           9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมี 
ส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
    10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   11.  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

         12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง  
เพ่ือสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

       13. การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด โดยจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกัน
ผลกระทบ 

        14.  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
     15.  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของ
ภาคส่วนต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

  16.  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียม
ความพร้อม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

  17.  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

  18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาค
ส่วนได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

  20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้
ทั้งในและต่างประเทศ 

  21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
  22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
  23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงาน

ทดแทน 
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  24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
   1. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของ
จังหวัดทั้งในระบบกระจายน้ าและแหล่งน้ าต้นทุน 
   2. การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
  ด้านการท่องเที่ยว 

   1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐาน
สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
          3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

       4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยัง
ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

        5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว

ที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
   10. สนับสนุน  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ ยวอย่างเป็นระบบ           
โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

12.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ ม่ันคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
  3) แนวทางการด าเนินงาน 

         1.  เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
                 2.  สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

         3.  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้
มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

         4.  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่ เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

         5.  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยส่ งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนสามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนควบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
      6.  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรม
หมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมต าบล 
   7. ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ  

  8.  ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม 
     9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
โดยการจัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
     10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน า
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
     11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
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13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 
ประการ คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริก าร
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย  

         15. ส่ งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน   

         16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา  และสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ  รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การให้บริการ และช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

         17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าชุมชน 
   18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

  19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
           20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

         21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

         22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

  23.  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
          24.  พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล      
     25.  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
          26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ  
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
       27.  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับ
การขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการ
ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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          28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

  29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

  30. สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ  ในการปฏิบัติราชการ 
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 

         31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล 
และอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

         32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเดน็การพัฒนาที่  3   การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   1) วัตถุประสงค์  
    ประชาชนด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
   2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
   2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
   3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
  3) แนวทางการด าเนินงาน 

        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

         2. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับ 
ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

         3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

  4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดและอ าเภอ 

  5. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
  6. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
         7. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน  ด าเนินการ

ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  
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           8. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

  9. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยต่อการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 

  10. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงาน

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศ 

สู่ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมคีวามโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ 

ในจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ

และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ
มากขึ้น และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือดึงดูด 

ให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศึกษา 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถ่ายทอด

ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่  1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยง 
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน 

การสอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ 
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่ งเสริมการน า อิน เตอร์ เน็ ตความ เร็ วสู ง และระบบ  WIFI มาใช้ สนั บสนุ น 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
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1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน 

1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ  
และบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้อ งเรียนและการเรียนรู้ 
ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง 

องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ 

เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“วิถีชุมชนชาวขัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวขัยภูมิมาเป็น 

ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี

การเรียนรู้ของประชาชน 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่ง ขัน 

ในตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดขัยภูมิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคน

ในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแกชุ่มชนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 
“การตลาดน าการผลิต” 
2.2.1 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใย

สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก 
ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.2 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ 
แปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.3 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ 
ในการผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.4 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ 
น าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ 
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2.2.6 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.7 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.8 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.9 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งชัน ได้ ใน

ระดบัประเทศ 
2.2.10 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 



 
~ 67 ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

มาตรการที่  2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 สง่เสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ 

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่ เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยม 

ที่ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ 

เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดท าสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน

ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติด

ยาเสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชพีให้ผู้ผ่านการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ 

สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ 
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมผีลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในพืชหลัก ได้แก่ 

ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้ เทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงและเพ่ิม 

ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
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3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม 

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่ 

บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม 

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน่าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern 
Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย

ของจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด 

ชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
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แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  

และแข่งขันไดใ้นระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์ 

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ 

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 
เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้ 
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ 
เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการ
ในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง 
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก 
ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผัก
พ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน
ที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง 
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น

รูปธรรม 
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4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง 
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มัอัตลักษณ์ 
เฉพาะ 

4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพ
และศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด

ชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม 

ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมใินอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ
น าเสนอในเชงิประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอก 

ไมป้ระดับระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้าง 

ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ 

ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญ  
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
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4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว  
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ 
เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครั ฐ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่น

และชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี

ความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 

การเกษตร เชน่ การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบหยดน้ า เป็นต้น 
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ 

ศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิต 
บุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ 

ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ 

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน 

ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
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5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล เป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ 

พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จาก 

ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง 

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามา

บริหารจัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง 
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น 

ให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการ 

ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมิส่วนร่วมและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 
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แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟ ู
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ 

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากร 

ป่าไม้ อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้

กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนนุการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี 

แหล ่งน้ าขนาดใหญแ่ละแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร 
แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ 

ที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารอง 

เพ่ือรองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น  

มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูม ิ
7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานส าหรับภาคการเกษตร

และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าสู่ภาคการเกษตร 
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกักเก็บน้ า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ 

ในการก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ชองชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เซิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่น 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือการ 

เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

มากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 
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มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการ
ก าหนดนโยบาย  การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล   
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลหนองบัวโคกสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่ด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และน าเงินรายได้มาพัฒนาต าบลหนองบัวโคก 
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้า 
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
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2.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้าน และพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลหนองบัวโคก และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างต าบล เพ่ือขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

2.3 พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดท าฝายกั้นน้ า 
เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง 
  2.4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
ของพ่ีน้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
  2.5 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต าบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกอบรม
ได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา สร้างงาน สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็กในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น 
  3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีอยู่
ในเขตต าบลหนองบัวโคกให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 สนับสนุนและเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

  4.  นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันโรค        

การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 
4.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดง 

ความสามารถของตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มี
การรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถ       
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.5 จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวน
ความรู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือ
ประชาชน 
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5.  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุ ข       
ขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ                  
ซึ่งมีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแล
สุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึง คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  
   5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพ  
ที่แข็งแรง 

5.3 ด าเนินการควบคุมป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน 
5.4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 

  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคกให้สามารถ          
เป็นแผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
  5.7 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก  
เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม             
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไร้มลพิษ 
6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน 

รักษาความสะอาดของแม่น้ า คูคลอง โดยการก าจัดวัชพืชในแม่น้ าให้เป็นแหล่งท าการประมงของประชาชน   
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. นโยบายด้าน เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ       
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 

  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา      
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการ          
ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง 

ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย 
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือน

ทั้งหมด 
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด 
3. จ านวนครัวเรือนมีความเปน็อยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน

ทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุผูพิ้การ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
8. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รวมถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
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กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค่าเป้าหมาย 
1. เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. มีกิจกรรมทีด้่านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี 
3. มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี  
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ  
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. เพ่ือบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าเป้าหมาย 
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความ

ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

และมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้

คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
“เป็นต าบลเกษตรก้าวหน้า ผลผลิตพืชไร่มีคุณภาพ” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
มั่นคง เพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  และเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2.8.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐาน

รากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความมั่นคง 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและ

การเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการ

บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 
 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร การ
คมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
-ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 
-ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอ 
 

-เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ 
-ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
-ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน 
-การสง่เสริมการพฒันาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผู้ปว่ยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
-ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

-ประชาชนมีจิตส านึก เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและมีสว่นร่วม
ในการบริหารจัดการ 
-เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
ในชุมชน ให้มีความร่มร่ืน 
สวยงาม 
-เพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

-บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิ หนา้ที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
-ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ ส่งผลให้ท้องถิน่มกีาร
พัฒนาตรงตามความต้องการของ
ประชาชนมากย่ิงขึน้ 
-พัฒนาการจดัเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธภิาพ 
-การบริหารงานมีความโปร่งใสและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการ

บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 

ค่าเป้าหมาย 
 

- เส้นทางการคมนาคมได้รับ
การก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มี
สภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 
สาย 
- ประชาชนเขา้ถึงการบรกิาร
จัดระบบสาธารณูปโภคของ 
อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ต่อปี 
- เกษตรกรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ และ
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

- จ านวนครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
- กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพื้นที ่
11 หมู่บ้าน น าความรู้ไป
พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรทั้งหมด 
- จ านวนครัวเรือนมีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

- เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีกิจกรรมที่ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อปี 
- มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
- ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ต่อปี 
- ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
- ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติด
อาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่า
ร้อยละ 60 ต่อไป 
- เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

- ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี 
หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ใน
พื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด
สวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 พึงพอใจในการ
จัดเก็บขยะ 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
- ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยว
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
- ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
- การจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 
ต่อปี 
- ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 พึงพอใจในการ
บริการประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการ

บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

แผนงาน 
 

 

กลยุทธ์ 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง  

-กลยุทธ์การพัฒนา
เส้นทางการคมนาคม 

-กลยุทธ์การพัฒนา
สาธารณูปโภค 

-กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

-กลยุทธ์การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
อาชีพ และยกระดับรายได้ 

-กลยุทธ์การส่งเสริมให้
ความรู้ทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

-กลยุทธ์การส่งเสรมิการ
เรียนรู้ประยุกต์ใชป้รัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

-กลยุทธ์การส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 

-กลยุทธ์การส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

-กลยุทธ์การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-กลยุทธ์การพัฒนาสังคม 
การจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

-กลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษา 

-กลยุทธ์ทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-กลยุทธ์การบรหิารจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

-กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

-กลยุทธ์การพัฒนาการ
ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยและมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ 

-กลยุทธ์การพัฒนารายได้
ท้องถิ่นและระบบการ
จัดเก็บภาษ ี

-กลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพงานบริการ
ประชาชน 
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  2.8.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐาน
รากและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาด
และการ
เช่ือมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร การคมนาคมมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 
 
- ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
และทั่วถึง 
 
 
- ปรับปรุง พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  ให้เพยีงพอ 
 

- ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่มีการ
ก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงให้มีสภาพดี
ขึ้น 
 
- ร้อยละของระบบ
สาธารณูปโภคที่มีการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
 
 
- ร้อยละของแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่มีการ
ปรับปรุง 
 

7 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

50 

7 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

55 
 

7 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

60 

7 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

65 

7 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

65 

- ไม่น้อยกว่าปี
ละ 7 สาย 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 

- การพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 
 
 
 
- การพัฒนา
สาธารณูปโภค 
 
 
 
- การพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- เส้นทางคมนาคม  
ได้รับการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
 
 
 
- ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เข้าถึงการ
บริการจัดระบบ
สาธารณูปโภคของ อบต. 
 
- เกษตรกรไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 มีแหล่งน้ า 
เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี 
 
 
 

- กองช่าง 
 
 
 
 
 
- กองช่าง 
 
 
 
 
- กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านัก      
  งานปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู ่
ของประชาชน 
ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

- เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะ
ในการประกอบอาชพี 
และเพิ่มรายได ้
 
 
 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้  ให้แก่ชุมชน 
 
 
 
- ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ร้อยละของรายได้
จากการประกอบ
อาชีพ  
 
 
 
 
- ร้อยละของการ
ด าเนินการส่งเสริม
การประกอบอาชพี
เกษตร 
 
 
 
- ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่มีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียง
และพึ่งตนเองได้ 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

50 

40 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 

55 

50 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

60 

60 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

65 

60 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

65 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี

- การส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนา
อาชีพ และ
ยกระดับ
รายได้ 
 
- การส่งเสริม
ให้ความรู้
ทางด้าน
วิชาการและ
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 
- การส่งเสริม
การเรียนรู้
ประยุกต์ใช้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- จ านวนครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
- กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร 
ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน  
น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
และสร้างรายได ้  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของเกษตรกรทั้งหมด 
 
- จ านวนครัวเรือน 
มีความเป็นอยู ่
แบบพอเพยีงและ
พึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 

- กองสวัสดกิารฯ 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  

 

 
 
 
 
 
 
 
- กอง
สวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
  

- สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข 
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ร้อยละของการ
ด าเนินการพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
- ร้อยละของการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ 
 
 
- ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

85 
 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

95 
 
 

100 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

95 
 
 

- ครบ 100 % 
 
 
 
 
- มีกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อป ี
 
 
 
 
- ครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 

- การพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
- การพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 
 
 
- การส่งเสริม
และสนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
- การส่งเสริม
ด้าน
สาธารณสุข 

- เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) และอาหาร
กลางวัน ครบ 100 % 
 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
- มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การออกก าลังกาย 
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
 
- ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- กองการศึกษาฯ  
 
 
 
 
- กองการศึกษาฯ  
 
 
 
 
 
 
- กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
- กองสวัสดกิารฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

- ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาและ
สงเคราะห์เดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ปว่ย
เอดส์และผู้ดอ้ยโอกาส 
 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 

- ร้อยละของการ
ส่งเสริมการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
 
- ร้อยละของการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
- ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 
- ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
รวมถึงการบ าบัด
ฟื้นฟู และติดตาม
ช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด 

60 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

60 

65 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

65 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

70 

75 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

75 

75 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

75 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 
- ครบ 100 % 
 
 
 
 
- จ านวน
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ตอ่ปี  
 

- การพัฒนา
สังคม การจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การส่งเสริม
และสนับสนุน 
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
 
 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับการสงเคราะห์ 
ครบ 100 % 
 
- เด็ก/เยาวชนเข้าร่วม 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
 

- ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
- กองสวัสดกิารฯ 
 
 
 
 
 
- กองสวัสดกิารฯ  
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
มั่นคง 
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดสู่ความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

- ประชาชนมจีิตส านึก 
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนรว่ม 
ในการบริหารจัดการ  
 
 
- เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามในชุมชน ให้มี
ความร่มร่ืน สวยงาม 
 
- เพื่อบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 
 
 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

60 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

70 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

80 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

90 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

90 

- จ านวนหญา้
แฝก 1,500 ต้น/
ป ี 
หรือจ านวน
ต้นไม้ 100 ต้น/
ป ี
 
- ครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 

- การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหาร
จัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
 

- ปลูกหญ้าแฝก 1,500 
ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 
100 ต้น/ปี 
ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาดสวยงามเป็นประจ า  
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
- ประชาชนในพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60  
พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 
 

- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  
 
 
 
- กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี  
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

- บุคลากรมีความรู้ 
และคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธ ิ
หน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 
- ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งผลให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนา
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากร ทั้งพนักงานส่วน
ต าบล สมาชิกสภา อบต. 
ให้มีความรู้คุณธรรมคุณ
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการบริหารการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
- ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ต าบล และได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

- ครบ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนของ
บุคลากร  
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 

- การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

- การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 

- เพิ่มพูนความรู้บุคลากร
ครบ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
- ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 
 

- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 65 

   - พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหารงานมีความ
โปร่งใส และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนารายได้โดยการ
ปรับปรุงแหล่งรายได้ 
วิธีการหารายได้ รวมทั้ง
ระบบการจัดเกบ็ภาษีการ
ท ากิจการพาณิชย์ของ 
อบต. 
 
- ร้อยละของการ
ด าเนินการสนับสนุนการ
ให้บริการแกป่ระชาชน 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อปี  

- การพัฒนา
รายได้ท้องถิ่น
และระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
- การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
งานบริการ
ประชาชน 

- การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. เพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 5 ตอ่ป ี
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนในพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
พึงพอใจในการบริการ
ประชาชน 

- กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยน าข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี ้

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)           
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
 (1)  พ้ืนที่ของต าบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถปลูก

พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 
 (2) ต าบลหนองบัวโคกเป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการ
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 (4) มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ไปรษณีย์ ด่านป่าไม้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลหนองบัวโคก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 (6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ท าให้เกิดการว่างงาน และเกิด

ปัญหาทางสังคม 
(3) ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัว

อ าเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด 
(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน จึงเป็น

เส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
(7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพต่ า 
(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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2. ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  )  พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง

ธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้มีงบประมาณในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พ้ืนที่ สามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 
2.2 อุปสรรค (Threat=T) 

 (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
 (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคมต่างกัน 
 (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการ

สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอน แต่

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่
ทั่วถึงครอบคลุมเท่าท่ีควร 

 (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ท าให้
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
3.2.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความ
เชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
  ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)           
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 
สมาคมอาเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 -5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้อง
ปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
  1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ได้อย่างเสรี 
  2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้         
ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่             
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่
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มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
   7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม - ถนนส่วนใหญ่เป็นหลมุ เป็นบ่อ 

การคมนาคมไมส่ะดวก 
- ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างถนน ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนเดิมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

   1.2 ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
 

- ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

- ทุกหมู่บ้าน - สามารถขยายเขตไฟฟ้า 
และมไีฟฟ้าส่องสว่าง
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 

   1.3 ปัญหาด้านน้ าประปา 
 

- น้ าประปาหมู่บ้านไมม่ีคุณภาพ 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าผลติประปา
หมู่บ้าน 

- ทุกหมู่บ้าน - มีระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน มีน้ าเพียงพอ  
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

   1.4 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

- ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร - ทุกหมู่บ้าน - จัดหาแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน 
   2.1 ปัญหาด้านรายได้น้อย - ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ  

เกษตรกรรม มรีายได้น้อย 
- ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน ส่งเสริมกลุม่
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ 

3. สังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ปัญหาด้านสาธารณสุข 
สุขภาพอนามัย 
 

- การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- ทุกหมู่บ้าน - ชุมชนปลอดจากการแพร่
ระบาด คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีด ี

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  ปัญหาด้านขยะ - ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ มีจ านวน

มาก และยังไม่ได้รับการก าจดั  
ที่ถูกวิธ ี

- ทุกหมู่บ้าน - มีการแยกขยะก่อนท้ิง 
และมีการก าจัดขยะ          
ที่ถูกต้อง ลดการเกดิมลพิษ 

   - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ี
ป่าลดลง 

- พื้นที่ป่าลดลง ประชาชนตดัไม้ 
ถางป่าเพื่อการเกษตร 
 
 

- ทุกหมู่บ้าน - คนในชุมชนหันมาปลูกป่า
ทดแทน เพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   - ปัญหาด้านการพัฒนา
บุคลากร 

- พนักงานได้รับการฝึกอบรม 
พัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการ 
 

- พนักงานทุกคน - จัดอบรมบุคลากรหรือ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
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