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ส่วนที ่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

----------------------------------------------------- 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
เม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2558 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา)  ได้แถลงผลการด าเนินงานของ
รัฐบาลรอบ 1 ปี ซ่ึงได้มีการเผยแพร่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับย่อ)                 
ต่อส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ  คือ  การก าหนด
ยทุธศาสตร์ที่เหมาะสมเพือ่แกไ้ขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพฒันาประเทศ  ให้บรรลุซ่ึงเป้าหมาย
ของการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่ให้ประเทศไทย   มีความมั่นคงในทุกด้าน          
คนในชาติมีชีวติที่ดีและมัน่คง และประเทศสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง” 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
กรอบแนวทางส าคญั 

 (1)  การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3)  การป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(4  )การบริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(5)  การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั 
(6)  การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศและกองทพั 

 (7)  การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร
พลงังาน และน ้ า 

(8)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กรอบแนวทางส าคญั 
 (1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่ ส่งเสริมการคา้
และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพือ่เป็นศูนยก์ลางการคา้และได้
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิม่ขึ้น 
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 (2)  การพฒันาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแ้ก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เขม้แข็ง
และย ัง่ยนื เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร พฒันาสินคา้เกษตรและอาหารที่มีศกัยภาพใน
การแข่งขนั และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรย ัง่ยนืที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพที่เขม้แขง็ ภาคอุตสาหกรรม พฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ ไดแ้ก่ พฒันา
อุตสาหกรรมส่งออกที่มีศกัยภาพสูง สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย และพฒันาอุตสาหกรรมที่มี
ศกัยภาพในอนาคต เป็นตน้ และภาคบริการ พฒันายกระดบัผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยว ผลักดนัประเทศไทยสู่   
การเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศกัยภาพ 
 (3) พฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ของผูป้ระกอบการ
ไทย พฒันาและยกระดบัผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศกัยภาพของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)   
ไทยใหก้า้วไกลสู่สากล และพฒันาวสิาหกิจชุมชนและสถาบนัเกษตรกร 
 (4)  การพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พฒันาพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ และพฒันา       
คลสัเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนประเทศ 
 (5)  การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ในดา้นการขนส่ง ความมัน่คงและพลงังาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และการวจิยัและพฒันา 
 (6)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันา กับประเทศ             
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริม      
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร ส่ิงแวดล้อม และ            
การบริหารจดัการภยัพบิติั ส่งเสริมบทบาทการเป็นผูป้ระสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความสมดุล
ของความสมัพนัธข์องประเทศไทยกบักลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทย       
ในองคก์ารระหว่างประเทศในการผลกัดนัการพฒันาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการคา้เสรี 
และสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน 

กรอบแนวทางส าคญั 
(1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพฒันา 

เร่ิมตั้งแต่ในครรภแ์ละต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวติ 
(2)  การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให ้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง 
(3)  การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะที่ดี 
(4)  การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
กรอบแนวทางส าคญั 
(1)  การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลา้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
(2)  การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 
(3)  การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวติในสงัคมสูงวยั 
(4)  การสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็ของชุมชน 
(5) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กรอบแนวทางส าคญั 
(1)  การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2)  การวางระบบบริหารจดัการน ้ าใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน ้ า เนน้การปรับระบบการบริหาร
จดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 
(3)  การพฒันาและใชพ้ลงังานที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4)  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6)  การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพือ่ส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กรอบแนวทางส าคญั 
(1)  การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
(2)  การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3)  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดที่เหมาะสม 
(4)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5)  การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบตัิราชการ 
(6)  การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)  การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัให้มีความชดัเจน ทนัสมยั เป็นธรรม และ
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พฒันาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหนา้ที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมี้ศกัยภาพ 
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1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายการพฒันา 
-  คนไทยทุกกลุ่มวยัมีทกัษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพฒันาประเทศ 
-  คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติพร้อมรับบริบทการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ 
    ภายนอกประเทศ 
-  คนไทยมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีีวติที่ดีขึ้น 
-  คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองที่มีทศันคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม 
    จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทดัฐานที่ดีของสงัคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  ลดปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 -  รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต้  ่าสุด เพิม่ขึ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 ต่อปี 
 -  การถือครองสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต้  ่าสุดเพิม่ขึ้น 
 -  สดัส่วนประชากรที่อยูใ่ตเ้สน้ความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 ณ ส้ินแผนฯ 
 -  สดัส่วนหน้ีสินต่อรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน ของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
 -  เพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสงัคมของภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข การคุม้ครอง 
              ทางสงัคม และกระบวนการยตุิธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยนื 
 -  การสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  เพิม่พื้นที่ป่าไมเ้ป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 - การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพฒันาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน ้ า    
ของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความย ัง่ยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรน ้ าเพือ่การบริโภค อุปโภคไดอ้ยา่งมัน่คง ปลอดภยัและเท่าเทียม 
 - สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ       
โดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการคุณภาพน ้ า และคุณภาพอากาศ 
 - เพิม่ศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  ปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศตลอดไป 
 -  ประเทศชาติมีความมัน่คงทุกมิติ และสงัคมมีความสมานฉนัทเ์พิม่ขึ้น 
 -  พื้นที่จังหวดัชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาที่มี
คุณภาพ และปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น 
 -  ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงและมีความสัมพนัธ์และความร่วมมือ       
ดา้นความมัน่คงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศเพิม่ขึ้น 
 -  ประเทศไทยมีอนัดบัความเส่ียงจากการก่อการร้ายต ่ากวา่อนัดบัที่ 20ของโลก และมีอนัดบัความเส่ียง
จากการโจมตีดา้นไซเบอร์ในต ่ากวา่อนัดบัที่ 10 ของโลก 
 -  สาธารณภยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ ภยัหนาว อุทกภยั ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควนั น ้ ามนัร่ัวไหล
ในทะเล และการกดัเซาะมีแนวโนม้ลดลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการใหบ้ริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ ใหอ้ยูใ่นอนัดบั สองของอาเซียน เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
 -  เพิม่จ  านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทที่มีการบริหารจดัการที่ดี 
 -  เพิม่คะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนัใหอ้ยูสู่งกวา่ร้อยละ 50 
 -  ลดขอ้ร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ไดรั้บการอ านวยความยติุธรรมอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมาย ลดความเขม้การใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ 12.83 พนัตนัเทียบเท่าน้ามันดิบ/พนัล้านบาท ในปี 2564 รวมทั้ ง              
มีเป้าหมายในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ          
(ณ ราคาประจ าปี) ในปี 2564 โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ต  ่ากว่าร้อยละ 7 ของ        
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
 -  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบคมนาคมขนส่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้
ทางราง จากร้อยละ 2 เป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 และปริมาณการขนส่งสินคา้ทางน ้ าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15  เป็น
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 19 มีปริมาณผูใ้ชร้ะบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 5เป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30และท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยาน
ในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึ้นเป็น 100 และ 42 ลา้นคนต่อปี ตามล าดบั 
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 -  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และ
ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการคา้อยู่ในอันดับดีขึ้น และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับ       
การพฒันาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินคา้ผ่านเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนส าคญั      
ที่เช่ือมต่อกบัโครงข่ายทางเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
 -  การพฒันาดา้นพลงังาน มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปริมาณการใชพ้ลงังาน    
ขั้นสุดทา้ยเป็นร้อยละ 17.34 และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าใหเ้หลือร้อยละ 47 ในปี 2564 
 -  การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได ้ ร้อยละ 85 
ของหมู่บา้นทัว่ประเทศ และมีผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัรายใหม่เพิม่ขึ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ในการรับมือภยัคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อย    
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
 -  การพฒันาด้านสาธารณูปการ (น ้ าประปา) มีเป้าหมายขยายก าลังการผลิตน ้ าประปาและกระจาย
โครงข่ายการให้บริการน ้ าประปาครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ 100 ภายในปี 2561 ในเขต
ภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 เม่ือส้ินสุดแผนฯ และจดัหาน ้ าสะอาดหรือก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเม่ือ ส้ินสุดแผนฯ ลดอัตราน ้ า สูญเสียระบบส่งและจาหน่ายน้าใน                  
เขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสียน้อยกว่า         
ร้อยละ 25 ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการจดัตั้งองคก์รก ากบัดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมีกฎหมาย
รองรับการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  เพิม่สดัส่วนค่าใชจ่้ายการลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสดัส่วน 
การลงทุนวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
 -  เพิม่จ  านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 -  เพิม่อนัดบัความสามารถการแข่งขนัโครงสร้างพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นเทคโนโลย ี 
จดัโดย IMD ใหอ้ยูใ่นลาดบั 1 ใน 30 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  ช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งภาคลดลง 
 -  มีการกระจายรายไดข้องประชาชนอยา่งเป็นธรรมมากขึ้น 
 -  เมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยูแ่ละปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี เศรษฐกิจดี และการเดินทาง
สะดวก 
 -  พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 -  พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพฒันาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 เป้าหมายการพฒันา 
 -  ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาคทั้งทางดา้นโลจิสติกส์ การคา้ การบริการและการลงทุน 
 -  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาคเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และมีการพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และ                
ในส่วนขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต ้
 -  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 -  ไทยมีภาพลกัษณ์ที่ดี เป็นที่เช่ือมัน่ของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ 
 -  ไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาที่ส าคญัทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคญั 
ในการก าหนดบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ  
 -  ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองคค์วามรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั การขยายตลาด 
ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 

 1.3  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด/แผนพฒันาจงัหวดั 
 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) จึงไดจ้ดัท ากรอบยทุธศาสตร์การพฒันา
ภาคที่ยดึกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง  ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดัใหส้ามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.1 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย ์ 
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ย การสร้างคุณค่าเพิ่ม 
และพฒันาเสน้ทาง 
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 1.2 โครงการที่ส าคญั (Flagship Project) 
1) โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไหเ้พือ่การส่งออก 
2) โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
3) โครงการพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
4) โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล 
6) โครงการเกษตรย ัง่ยนืเพือ่ชุมชนเขม้แขง็ 
7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน ้ าชีตอนบนและลุ่มน ้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพือ่การผลิตที่ย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
1. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ

1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมกา้วหนา้และย ัง่ยนื 
1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ 
1.3 เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินคุณภาพ 

2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูม ิ
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

3. พันธกิจ 
3.1 พฒันาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนรองรับ     

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2 พฒันาการท่องเที่ยวใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเพือ่สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว  
3.3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์และย ัง่ยนื 
3.4 สร้างสงัคมอยูดี่มีสุข เขม้แขง็พึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าประสงค์รวม 
4.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
4.2 รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 
4.3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็  
4.4 สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของพื้นที่จงัหวดั 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 
5.1 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคการเกษตร  
5.2 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัภาคอุตสาหกรรม  
5.3 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว  
5.4 สดัส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จงัหวดัเพิม่ขึ้น 
5.5 จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการ 

สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  1.ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิม่ขึ้น 
  2.ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
  3.ประชาชนมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 
  4. สินคา้และบริการมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
  2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของมนัส าปะหลงัและออ้ย 
  3. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลิตภณัฑไ์หมที่ไดม้าตรฐาน 
  4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
  5. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของมูลค่าสินคา้เกษตร 
 กลยุทธ์และแนวทาง 
 1. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
     1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  1.1.1  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ เพือ่ใหส้ามารถ      
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  1.1.2  บริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ เพือ่เพิม่พื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็กเพือ่บรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้ และเพิม่ประสิทธิภาพการกระจายน ้ า 
  1.1.3  การเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ ้ าภาคเกษตร เพือ่สนบัสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต 
 1.2  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว  มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาดและเครือข่ายสินค้าเกษตร 

 1.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตรและ
ผลิตภณัฑเ์พือ่ลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใชปั้จจยัผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพฒันาระบบ
การจดัการดา้นการตลาด 

 1.2.2  เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ปศุสตัวแ์ละประมง 
 1.2.3 ส่งเสริมและพฒันาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพือ่ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑไ์หมที่มีคุณภาพ 
 1.2.4  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริม

การใชปั้จจยัการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด 
  1.2.5  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรใน
ระดบัชุมชนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 
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 1.2.6  ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ  

 1.2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้และพฒันาองค์ความรู้ให้
ชุมชน  สนบัสนุนการผลิตและใชปุ้๋ ยอินทรียเ์พือ่พฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและ
อาหาร 
  1.2.8 สนบัสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินคา้เกษตร
และเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิม่สูง และมีโอกาสทางการตลาด 

 1.2.9 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานทดแทนและปลูกพชืพลงังานทดแทน 
 1.2.10 พฒันาดา้นการวางแผนพฒันาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อ   

เพิม่ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต 
 1.2.11 ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมและปรับเปล่ียนการผลิตใน

พื้นที่ไม่เหมาะสม 
 1.3  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
  1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเกษตรกร 
  1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรียแ์ละ
การท าเกษตรย ัง่ยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินคา้เกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อสร้าง   
ความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร 
  1.3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการของสถาบนัเกษตรกรและ
พฒันาการด าเนินงานขององคก์รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ 
 1.4  พัฒนาพื้นที่การเกษตรและการถือครองที่ดิน 

 1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจดัที่ดินท ากินและกระจายสิทธิโดยเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 

 1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ที่ท  ากิน และ
ประชาชนที่ยากจนใหมี้ที่ดินเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม 

 1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม      
ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจดัท าผงัเมืองและผงัชุมชน 
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2. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

 2.1.1   พฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
  2.1.2  ส่งเสริมการพฒันาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพฒันา
อุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพของจังหวัดเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช 

 2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินคา้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี นวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 2.1.4  ส่งเสริมการพฒันาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อพฒันาการผลิต การขนส่งสินคา้
อุตสาหกรรมและสินคา้อ่ืนๆอยา่งเป็นระบบ 
  2.1.5  ส่งเสริมและพฒันาใหมี้การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ (Cluster และ Supply 
Chain) เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 

 2.1.6   พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลให้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงรุก และอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 2.1.7 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันายกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม
เพือ่รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 
 2.2  พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

 2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพฒันาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระใหก้บัคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 2.2.2  ส่งเสริมใหก้ลุ่มบุคคลพเิศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรมและ
มีความเสมอภาคในการจา้งงาน 

 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงาน  
การคุม้ครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุม้ครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุม   
มากขึ้น 

 2.2.4  พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการดา้นแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพฒันา
ระบบค่าจา้ง 

 2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน   แรงงานสัมพนัธ์  มีสวสัดิการแรงงานและ         
มีหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ 
  2.2.6  จดัระเบียบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นระบบ จดัระบบแรงงานต่างดา้วให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายในประเทศ 
  2.2.7 ส่งเสริมแรงงานใหเ้ขา้สู่ระบบประกนัสงัคม 
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 2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
 2.3.1  ผลกัดนัอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจงัหวดัไปสู่นโยบายระดบัชาติ 

  2.3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพือ่รองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก  แร่โปแตช 

  3. การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 
 3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

 3.1.1 เสริมสร้างศกัยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งพฒันาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการใหมี้ความคิดในเชิงสร้างสรรค ์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการ 

 3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานโดยใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่กบัองคค์วามรู้สมยัใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
แข่งขนั การประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 

 3.1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนสนับสนุนให้มีศูนยก์ระจายและ
แสดงสินคา้ และพฒันาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 3.1.4 เสริมสร้างชุมชนใหมี้การใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์สานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินองคค์วามรู้
เอกลกัษณ์วฒันธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ของสินคา้มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได ้

 3.2  พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
 3.2.1  พฒันาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการให้

ครอบคลุมสินคา้และบริการเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถแข่งขนัไดต้ลอดจนเสริมสร้างองคก์รวสิาหกิจชุมชน
(SMEs) ใหเ้กิดความเขม้แขง็และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้

 3.2.2  สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้ งในระดับจงัหวดัและภูมิภาคเพื่อ          
เพิ่มช่องทางทางการคา้และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภคให้มีความรวดเร็วและทัว่ถึง รวมทั้ง
เช่ือมโยงเครือข่ายการคา้กบัประเทศเพือ่นบา้น 

 3.2.3  จดัตั้งศูนยป์ระสานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดบัจงัหวดัเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2   พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ 
  1.  จ านวนนกัท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 
  2.  สินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
  3.  แหล่งท่องเที่ยวไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
  1.  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจ านวนนกัท่องเที่ยว 
  2.  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากสินคา้และบริการการท่องเที่ยว 
  3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 
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 กลยุทธ์และแนวทาง 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 1.1 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ             
ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพือ่ให้เป็นจงัหวดัท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 

1.2 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐาน      
ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และสุขอนามยั ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว
ของผูพ้กิารและผูสู้งอาย ุ
  1.3  พฒันาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวไดต้ลอดปีและทุกฤดูกาล 
 

2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 2.1 ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพไปยงัตลาด    

การท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ       

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ทางการท่องเที่ยว 
2.3 พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว และบริการใหมี้คุณภาพและปริมาณที่เพยีงพอ 
2.4 พฒันายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพฒันาสินค้าการท่องเที่ยว            

ที่สร้างสรรคจ์ากเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยใชค้วามรู้และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่ 
2.5 พฒันาและปรับปรุงศูนยส์ารสนเทศดา้นการท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบและเช่ือมโยงขอ้มูล

การท่องเที่ยวระดบัจงัหวดัเขา้กบัการท่องเที่ยวในระดบัชาติเพื่ออ านวยการความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยว    
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

3.1 เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน     
ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพือ่พฒันาการท่องเที่ยวสู่ความย ัง่ยนื  
  3.2 สนับสนุนพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบโดยสนับสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
  3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ           
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพือ่ให้เกิดความย ัง่ยนื 

3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือก        
ในการประกอบอาชีพใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3.5 การดูแลรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมดุลและย ัง่ยนื 
  2. การใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1.  สดัส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จงัหวดัเพิม่ขึ้น 
 2. สดัส่วนพื้นที่ป่าที่ไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูใหค้งสภาพสมบูรณ์ 

3. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการภยัพบิตัิ 
5. ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการใชพ้ลงังานทดแทน 

 กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

  1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ        
ทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 1.2 การบริหารจดัการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
รวมทั้งแกปั้ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดขอ้พพิาทเก่ียวกบัแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ตน้น ้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน ้ า        
อยา่งเขม้งวด 

 1.4 พฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแกไ้ขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวตัถุ และการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่เหมาะสม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

 1.5  เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรลุ่มน ้ าและองค์กรทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ า และ      
การจดัท าแผนบริหารจดัการน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าอยา่งบูรณาการที่เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  อ าเภอ และ
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการน ้ า 
         2. การพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
  2.1  พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ินและชุมชนเพือ่ให้เกิดความเป็นหุน้ส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  

 2.2 ส่งเสริมใหชุ้มชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักและทศันคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 2.3 เพิม่ขีดความสามารถขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการก าจดัขยะมูลฝอยและการจดัการ
น ้ าเสียชุมชน 
  2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นที่อยา่งมีส่วนร่วมใน
พื้นที่อนุรักษท์ี่มีความส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
 
  2.5 พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจดัการองค์ความรู้ เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวางแผนและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2.6  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย           
การอนุรักษ ์การวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมทอ้งถ่ินและพืชพื้นบา้น เพื่อสร้างนวตักรรมในการผลิตสินคา้และ
บริการที่มีมูลค่าเพิม่ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทอ้งถ่ินวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินใน
การใชพ้ลงังานทดแทนการผลิตพืชพลงังานทดแทน   การปลูกพืชพลงังานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้าง
รายได ้และลดรายจ่ายดา้นพลงังาน 

3.  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.1 การจดัท าแผนที่เพื่อบ่งช้ีพื้นที่เส่ียงภยัทั้ งในระดับหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั      

โดยจดัล าดบัความส าคญัพื้นที่เส่ียง เพือ่ก าหนดแนวทางเฝ้าระวงั และแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ 
 3.2  พฒันาการจดัการภยัพบิตัิให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภยัพิบติัที่รุนแรงใน

อนาคต โดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจดัการ 
  3.3  พฒันาระบบงานอาสาสมคัร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล 

 3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ิน ให้มีการเตรียม        
ความพร้อม จดัท าแผนปฏิบติัการรองรับภยัพบิติั และการซกัซอ้มรับมือภยัพบิติัอยา่งสม ่าเสมอ 

 3.5  พฒันาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ         
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพือ่ใหส้งัคมมีภูมิคุม้กนั 

 3.6 การถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบ 
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้ น       
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4   พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เป้าประสงค์  
  1. ดชันีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิม่ขึ้น 

 2. ประชาชนและชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้
  3. สงัคม  ชุมชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
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 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1. ร้อยละของประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
   2. ร้อยละของประชากรมีหลกัประกนัสุขภาพทีดี่มีมาตรฐานและทัว่ถึง 
   3. จ  านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพิม่สูงขึ้น 
   4. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของดชันีมวลรวมความสุขของประชาชน 
   5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 

กลยุทธ์และแนวทาง   
 1.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีบทบาทน าในการปลูก               
ฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งร่วมกบัครอบครัว ชุมชนและสถาบนัการศึกษา ในการสร้าง
ค่านิยมครอบครัวอบอุ่นและการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรมน าความรู้ 
  1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถ่ิน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  เฝ้าระวงัทางวฒันธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวฒันธรรม  ประเพณี ค่านิยมซ่ึงเป็นวถีิชีวติที่ดีงาม 

 1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นวฒันธรรมไดมี้เวที
แสดงออกเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมต่างๆทั้งในระดบัชุมชนและระดบัทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4 พฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พฒันาความรู้ทางวชิาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เขม้แขง็   รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสงัคม 

 1.5 เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร่วมกับชุมชนสามารถวางและจัดท าผงัเมือง  การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน              
ที่เหมาะสมในพื้นที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นที่และความตอ้งการของประชาชนควบคู่
กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสาธารณะและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
  1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวฒันธรรมหมู่บา้น
สู่สภาวฒันธรรมต าบล 
  1.7 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนไดป้ฏิบติัตามหลกัธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมหลกั 12 ประการ  

 1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน        
ทุกกลุ่ม 
  1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ        
โดย   การจดักิจกรรมและเพิม่ช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ 
  1.10 ส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพฒันาและน าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใชอ้ยา่งจริงจงั 
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  1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า               
เพือ่เสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติ 
  1.12 ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บการคุม้ครองการการประกนัสงัคมอยา่งทัว่ถึง 
  2.  การพัฒนาการศึกษา 

  2.1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยม
หลกั 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรมวฒันธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

  2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้มเพื่อเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัคนทุกช่วงวยั  

  2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษามุ่งสู่สากลพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้เพือ่การเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

  2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสร้าง
หลกัประกนัโอกาสทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และผูพ้ิการรวมทั้งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือใน
การใหบ้ริการและช่วยเหลือทางการศึกษาใหก้บัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส 

  2.5 สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษากบัชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างทอ้งถ่ินทกัษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้ชุมชน 
   2.6 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา          
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เพือ่รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
  3.  การพัฒนาการสาธารณสุข 

  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเขา้ถึงบริการ       
ไดอ้ยา่งไม่เป็นอุปสรรครวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
   3.2 พฒันาระบบบริการ วชิาการและการบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ใหมี้คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 พฒันาระบบเฝ้าระวงั  ป้องกนัและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของเครือข่าย 

  3.4 ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประเมินความเส่ียงและเตือนภยัสุขภาพรวมทั้ง
พฒันาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
   3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทกัษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับ   
การขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง  โดยเช่ือมโยง         
การด าเนินการร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข  สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย
เพือ่ใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
   4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการและการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสงัคมของชุมชน 

  4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการพฒันาชุมชน ผา่นกลไกการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน 

  4.4 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ 
ทุนสงัคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ใหมี้การบริหารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1 พฒันาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

  5.2 พฒันาสมรรถนะขา้ราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล และทศันคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 

  5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของขา้ราชการในการปฏิบติัราชการด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในวงราชการอยา่งต่อเน่ือง 

  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัท าแผนพฒันาในทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพฒันาในระดบัชุมชน ต าบล 
และอ าเภอ ให้สามารถเช่ือมโยงกบัการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจงัหวดั
สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นที่ไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 

  5.5 ส่งเสริมการพฒันาหน่วยงานไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาประสิทธิภาพ  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  6. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

  6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ของหมู่บา้น/ชุมชนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ       
ยาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคณะกรรมการหมู่บา้น 
(กม.) 
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  6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู ้มี อิทธิพลในทุกๆ ด้านด าเนิน            
การป้องกันมิให้กลุ่มเส่ียงตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติดตลอดจนบ าบดัฟ้ืนฟู ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดและติดตาม
ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน               
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคประชาสงัคม 

  6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดโดยใหส้อดรับกบัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

  6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ที่ของรัฐในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และระงบั
ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้ งการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่าย               
ภาคประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 

  6.5    คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยติุธรรม 

  6.6 ส่ งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชน                          
โดยศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัและอ าเภอ 

 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัชัยภูมิ 
วสัิยทศัน์(Vision) และพนัธกจิ (Mission) แนวทางการพฒันาท้องถิน่ 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวฒันธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนส าคญั และเป็นสงัคมคุณภาพที่พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ     1.    ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 
3. พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
6. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่เพิม่ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดั 
7. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์หลัก   
1. เด็กเยาวชนและประชาชนของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ศาสนาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ 
4. เกษตรกรมีรายไดสู้งขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจงัหวดัชยัภูมิไดรั้บความนิยมเพิม่สูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลงังานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณคา่ 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 
10.  มีการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาในภาพรวม  
ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบสานคุณค่า 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 มีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดบัประเทศ 
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจใหค้รูดีครูเก่งมาร่วมจดัการเรียนการสอนที่จงัหวดัชยัภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยูใ่นปัจจุบนั 
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจดัการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเขา้สู่จงัหวดัชยัภูมิ 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
มาตรการที่.1.5..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในทอ้งถ่ินให้มีขีดความสามารถ
พร้อมรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1. ปัญหาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคพื้นฐานทัว่ไปของประชาชนในจงัหวดัลดลง 
2. รายไดต่้อครัวเรือนเพิม่มากขึ้น 
3. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแกปั้ญหาส าคญัดา้นสาธารณสุขพื้นฐานของจงัหวดัชยัภูมิ 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเขม้แข็งมีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินคา้การเกษตรหลกัมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินคา้การเกษตรที่เป็นความหวงัในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการเพิม่มากขึ้น 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลิตต่อไร่ในพชืหลกัไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย และ    
มนัส าปะหลงั 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพชืและสตัวเ์ศรษฐกิจที่เป็นความหวงัในอนาคตไดแ้ก่ 
พริก ยางพารา โคเน้ือโคราชวากิว และไก่บา้นโคราช 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิม่มูลค่าสินคา้เกษตรปลอดภยั 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาสู่จงัหวดัชยัภูมิมากขึ้น 
2. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิม่สูงขึ้น 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกดา้นการท่องเที่ยวจงัหวดัชยัภูมิให้เป็นรูปธรรม 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั
และมีภูมิทศัน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพฒันาตวัเมืองชยัภูมิให้น่าอยูเ่กิดอตัลกัษณ์ที่โดดเด่นและยงัคงความเป็นแหล่ง  
ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว 
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มาตรการที่ 4.4 พฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรมวถีิชีวิตความเคารพและศรัทธาต่อเจา้พอ่พระยาแล 
มาตรการที่ 4.5 พฒันาจงัหวดัชยัภูมิใหเ้ป็นแหล่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัส าคญัของประเทศ 
มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ดา้นการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นพลงังานทดแทนของชุมชนไดม้ากขึ้น 
2. ทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
3. ชุมชนใหค้วามตระหนกัและร่วมมือกนัใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีคุณค่า 

 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนสร้างพลงังานเพือ่เศรษฐกิจชุมชน 
มาตรการที่ 5.2 พฒันาการบริหารจดัการพชืพลงังานอยา่งครบวงจร 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนในการผลิตพลงังานทดแทน 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ  
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1..มีมูลค่าการคา้สูงในเขตการพฒันาพเิศษของจงัหวดัชยัภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่การเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ 
ในภูมิภาค 
มาตรการที่ 6.2 สนบัสนุนการพฒันาความเช่ือมโยงของระบบการขนส่งภายในทอ้งถ่ิน ให้เช่ือมต่อกบัส่วนกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพื้นที่ป่าไมเ้พิม่ขึ้น 
2. ปริมาณน ้ าเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
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มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมใ้หมี้จ านวนเพิม่ขึ้น 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและทอ้งถ่ินในการจดัใหมี้แหล่งน ้ าขนาดใหญ่ 
และแหล่งน ้ าชุมชนเพือ่เพิม่ปริมาณและรองรับการใชน้ ้ าในภาคการเกษตรอยา่งเพยีงพอ 
มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยสีนบัสนุนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพและเพิม่มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพงึพอใจต่อผลงานการใหบ้ริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถสูงในการใหบ้ริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาระบบคุณภาพของการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพือ่สนบัสนุนภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนกัและจิตส านึกในการใหบ้ริการแก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

8. การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

  คณะผูบ้ริหารที่แถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  ก าหนดนโยบายการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก โดยยดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม 
ในระบบสภา อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามเจตนารมณ์ วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย      
ของผูบ้ริหารที่จะมุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง ในการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม                 
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนต าบลบา้นกอก จึงมีนโยบายและวสิยัทศัน์ดงัน้ี 
 วิสัยทัศน์ 
   ประชาชนร่วมท า  ผูน้ าร่วมคิด  ภารกิจคือการพฒันา 
นโยบายในการบริหารงาน 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 ถนน ภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพฒันา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถ           
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภยั โดยจดัล าดับความส าคญัของการแก้ปัญหาไวใ้นแผนปฏิบติัการ     
ตามความตอ้งการของการประชาคม และภายใตง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  พร้อมกนันั้น
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จะประสานความร่วมมือกบัหน่วยราชการจากหน่วยอ่ืน เพือ่ขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 1.2 ไฟฟ้า บริการเร่ืองกระแสไฟฟ้าแก่ผูไ้ม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม     
ให้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะโดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไป-มา                 
ในเวลากลางคืน 
 1.3 แหล่งน ้ า จดัหาแหล่งน ้ าให้เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ      
การบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพทั้งที่ด  าเนินการเองและประสาน          
ขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 1.4 การส่ือสารจะประสานงานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการติดตั้ งโทรศัพท์ให้มีบริการ         
อยา่งทัว่ถึง 
2. นโยบายด้านการศึกษา 
 2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวยั และระดับปฐมวยั ทั้งในดา้นอาหารกลางวนั
อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผูส้อนแก่เด็กก่อนปฐมวยั
เพือ่เป็นพื้นฐานน าไปสู่การพฒันาดา้นการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 
 2.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานที่ นอกหลกัสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
ของนกัเรียน 
 2.3 ส่งเสริมดา้นความรู้กลุ่มต่าง ๆ  ที่จดัจั้งไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ดา้นวชิาการ ดา้นทกัษะของกลุ่มต่าง ๆ  
 2.4 ส่งเสริมดา้นการอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้นตามความเหมาะสมของหมู่บา้น 
 2.5 จัดทุนการศึกษาให้กับผู ้ที่อยู่ในวัยเรียนในต าบลบ้านกอก โดยให้กระจายตามหมู่บ้าน          
ตามความเหมาะสม 
3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
 3.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับทอ้งที่ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประชาชนโดยทัว่ไป   
โดยผา่นความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บา้นหรือระดบัต าบลแลว้แต่กรณี 
 3.2 ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็งโดยการสนับสนุนในการท ากิจกรรมของประชาคมส่งเสริม            
การประชุมในการแกปั้ญหาพื้นฐานของประชาชน 
 3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ท างานอย่างบูรณการทั้ งทางฝ่ายปกครอง ผูน้ าชุมชน          
ผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ ากลุ่มต่างๆ 
 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเ มือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิก            
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน และประชาชนทัว่ไปตามโอกาสอนัสมควร 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 สนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบล 
 4.2 จดัการศึกษาดูงาน จดักิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทกัษะในการท างานให้เขม้แข็ง 
 4.3 ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในการเสริมสร้างความรู้ใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ 
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 4.4 จดัโครงการกิจกรรมเพือ่เสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวที่ตกเกณฑ ์จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้
และแกปั้ญหาความยากจนในระดบัหน่ึง 
 4.5 ส ารวจผูว้่างงาน ผูมี้รายได้น้อย เพื่อขึ้นทะเบียนไวแ้ละส่งให้กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง       
เพือ่จดัหางานใหต้รงตามความตอ้งการของผูว้า่งงานต่อไป 
 4.6 ส่งเสริมการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจใหก้บัพีน่อ้งประชาชนในการเตรียมความพร้อมของประเทศ
เพือ่ร่วมในการที่ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงประเทศไทยมีขอ้ผูกพนั
กบัสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมใหป้ระชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์ 
5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจ าต  าบล อสม. แต่ละหมู่บา้น จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ         
แก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนตามแนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 
 5.2 เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาพร้อมป้องกนัโรคต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอยา่งสม ่าเสมอ
และรวดเร็ว 
 5.3 สนบัสนุนงบประมาณตามโครงการดา้นสาธารณสุข 
 5.4 สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาดา้นยาเสพติดทุกรูปแบบ 
 5.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของ อสม.หมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 
6. นโยบายการกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณ ี
 6.1 จัดการแข่งขนักีฬาระหว่างหมู่บา้นทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของต าบลบ้านกอก        
ใหพ้ฒันาขึ้นในระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล และระดบัอ าเภอ รวมถึงระดบัประเทศ ทั้งอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในดา้นของกีฬา 
 6.2 ส่งเสริมการออกก าลงักายของ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุโดยจดัอุปกรณ์การกีฬาตามความตอ้งการ
ของสภาพผูเ้ล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บา้น 
 6.3 ร่วมกบัประชาชนผูน้ าหมู่บา้นจดังานประเพณีต่าง ๆ  หรือสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
 6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ต  าบลโดยเนน้ใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
 6.5 ส่งเสริมกิจกรรมส าคญั วนัส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมวนัส าคญัทางราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.6 สนบัสนุนงบประมาณในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
7. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 7.1 บ ารุงรักษาแหล่งน ้ าอยา่งต่อเน่ือง 
 7.2 รณรงค์ก าจดัขยะและการบริหารจดัการจดัเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บา้นและ
สาธารณสุขประจ าต  าบล 
 7.3 สนบัสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บา้น 
 7.4 สนบัสนุนการปลูกตน้ไมทุ้กหมู่บา้นเพือ่เพิม่อากาศบริสุทธ์ิใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป 
 7.5 คุม้ครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 7.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าแผนพลงังานระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน การรู้จกัใชพ้ลงังาน
อยา่งคุม้ค่า และการใชพ้ลงังานทางเลือก 
 7.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางดา้นบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มระดบัชุมชนโดยการมีส่วนของพีน่อ้งประชาชน 
8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 8.1 ส ารวจจ านวนผูสู้งอายจุดัท าบญัชี เพือ่จดัหางบประมาณในการช่วยเหลือ 
 8.2 ส ารวจคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส เพือ่หางบประมาณเพือ่ช่วยเหลือ 
 8.3 จดังบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั 
 8.4 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและคนพกิาร 
9. นโยบายเร่ืองอ่ืน ๆ 
 9.1 จดักิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่อาจจดัขึ้นตามความประสงคข์องประชาคมโดยมุ่งเน้น    
ใหย้ดึผลที่ไดใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั 
 9.2 จดัท าโครงการต่าง  ๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
 9.3 จดักิจกรรมต่าง ๆ เพือ่บูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 9.4 พฒันาศักยภาพการท างานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกตอ้ง และ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ให้ร่มร่ืนสะอาด 
สวยงาม 
 9.6 การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทาง      
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบนั เพือ่ให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบ
นโยบายที่ก  าหนด และอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
 2.1  วสัิยทศัน์ 
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันา             
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก จากการประชุมประชาคมต าบลได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  จากผลการประเมินศกัยภาพการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ จึงก าหนดวิสัยทศัน์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก 
โดยสอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ดงัน้ี 
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 2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
 เพื่อให้วิสัยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ที่วางไวบ้รรลุตามเป้าประสงค ์    
การพฒันา  จากการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชุมประชาคมต าบล จึงไดท้  าการวิเคราะห์วิสัยทศัน์และ
ประเมินศกัยภาพการพฒันา ไดก้  าหนดประเด็นยทุธศาสตร์พฒันาและแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นกอก ตามล าดบัความส าคญัของทอ้งถ่ินไว ้  6  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ที่ 1    การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์ที่ 2    การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ สงัคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 
ยทุธศาสตร์ที่ 3    การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและพฒันาศกัยภาพการเกษตรตามหลกัปรัชญา 
                            เศรษฐกิจพอเพียง 
ยทุธศาสตร์ที่ 4    การพฒันาดา้นส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม จารีตประเพณี  
                            และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ยทุธศาสตร์ที่ 5    การพฒันาดา้นอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ที่ 6    การพฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
 

 2.3  เป้าประสงค์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
 1. เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดม้าตรฐาน 

 2. เพื่อสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว ส่งเสริมดา้นการกีฬา ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์อย่างทัว่ถึง          

มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   

ยาเสพติดใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 

 3. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีความปลอดภยั
จากสารเคมี 
 4. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษา  และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยให้แก่ประชาชนและบ ารุงรักษา
ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
 5. เพือ่พฒันาและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 6. เพื่อสร้างระบบบริหารจดัการที่ดี และพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน    
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนและพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

 

วสัิยทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
“ มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า ประชาชนอยู่ด ี  สืบสานประเพณ ี และส่งเสริมการศึกษา “ 

 



60 
 

 2.4  ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ไดร้วบรวมขอ้มูล
พื้นฐานและขอ้มูลที่ส าคญั จึงได้ท  าการวิเคราะห์วิสัยทศัน์และประเมินศกัยภาพการพฒันาองคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลบา้นกอก เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอกที่ได้วางไว ้          
จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา เป้าประสงค์หลัก ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนวทาง       
การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
เป้าประสงค์ เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดม้าตรฐาน 
กลยุทธ์   ส่งเสริมการพฒันาและปรับปรุงดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานและพอเพยีง 

ต่อความตอ้งการของประชาชน 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

- มีเสน้ทางที่เป็นมาตรฐาน และมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเสน้ทางเพิม่ขึ้น 

- มีการพฒันา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิม่ขึ้น 

   
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม ครอบครัวอยู่ดมีสุีข 

เป้าประสงค์     เพือ่สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว ส่งเสริมดา้นการกีฬา ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน ประชาชนไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขและ 
สงัคมสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
และส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 

กลยุทธ์     ส่งเสริมความเขม้แข็งของครอบครัว พฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ส่งเสริมดา้นการกีฬา ดา้นสาธารณสุข สุขภาพอนามยั 
และป้องกนัโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

-    กิจกรรมส่งเสริมให้สถาบนัครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนัเพิม่ขึ้น 
-    คดียาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง 

- ประชาชนร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา เพีอ่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัที่ดีขึ้นใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน์ลดปัญหายาเสพติด และมีความสามคัคีในชุมชน 

        -   ประชาชนที่ไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขครบถว้นและทัว่ถึง 

        -   กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนสุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ เพิม่ขึ้น 
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-    เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสและประชาชน 
             ภายในต าบล ไดรั้บการช่วยเหลือและดูแลเพิม่ขึ้นอยา่งทัว่ถึง 

- กลุ่มอาชีพที่มีการส่งเสริมและสนบัสนุน สมาชิกกลุ่มมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

- รายไดข้องครัวเรือนที่ไดส่้งเสริมฝึกอบรมอาชีพมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ และศักยภาพด้านการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เป้าประสงค์      เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง และประชาชน 

 มีความปลอดภยัจากสารเคมี 
กลยุทธ์     ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงและปลอดภยัจากสารเคมี  

และพฒันานวตักรรม 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

        -    ร้อยละเกษตรกรตน้ทุนการผลิตต ่าลง และมีรายไดเ้พิม่ขึ้น หน้ีสินลดลง 

        -    ร้อยละเกษตรกรใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรกรรมลงลด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณแีละ 
              ภูมปัิญญาท้องถิน่ 

เป้าประสงค์       เพือ่ส่งเสริมและยกระดบัการศึกษา  และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัใหแ้ก่ประชาชนและบ ารุงรักษา
ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์     ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารที่ทนัสมยั และบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

- ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถว้น และเพิม่ขึ้น 

-    สถาบนัการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการศึกษาเพิม่ขึ้น 
-    ประเพณีและวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหสื้บสานประเพณี 

     อนัดีงามต่อไป และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
เป้าประสงค์        เพือ่พฒันาและอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
กลยุทธ์     ส่งเสริมการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

-  ร้อยละประชาชนที่มีความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิม่ขึ้น 

-  มีพื้นที่ป่าชุมชนมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาด้านการบริหารจดัการองค์กรทีด่มีปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์        เพือ่สร้างระบบบริหารจดัการที่ดี และพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

แก่ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนและพฒันาทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์     การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีและการบริการ

ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

- ประชาชนไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงเพิม่ขึ้น 

- ความพงึพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานและใหบ้ริการประชาชนเพิม่ขึ้น 

- ประชาชนใหค้วามส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน 

  ของทอ้งถ่ินเพิม่ขึ้น 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 

1. เป็นต าบลเกษตรกรรมกา้วหนา้และย ัง่ยนื ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.  เป็นต าบลสถาบนัครอบครัวเขม้แขง็และประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 
3.  เป็นต าบลมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ   

3.  การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิน่ 
 3.1  การวเิคราะห์กรอบการจดัยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในการสัญจร ทุกหมู่บา้น การคมนาคมมีความสะดวก มีการ

พฒันาเส้นทางเพราะองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความ

ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด 

 ระบบไฟฟ้ายงัไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะครัวเรือนท่ี

ตั้งอยูห่่างไกลหมู่บา้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ตามแหล่งชุมชนต่างๆ 

ทุกหมู่บา้น การขยายระบบไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้

อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง เพ่ิมความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 ระบบจราจร การติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร

ต่างๆ ยงัจุดท่ีจ  าเป็นตอ้งติดตั้ง 

ทุกหมู่บา้น ปัญหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  

การติดตั้งป้ายจราจรต่างๆ จะสามารถ

ลดปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง 

 
 

แบบ ยท.01 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ขาดแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ท่ีเพียงพอโดยเฉพาะฤดูแลง้และต้ืนเขิน 

ทุกหมู่บา้น น ้าเพ่ือการอุปภค บริโภคเป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต  

ท่ีทอ้งถ่ินตอ้งดูแลจดัหาให้

เพียงพอ 

 การปรับปรุงแหล่งน ้าเพ่ือป้องกนั 

น ้าท่วมขงั 

ทุกหมู่บา้น ระบบการจดัการแหล่งน ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม 
 

การศึกษาในระดบัก่อนวยัเรียน  
ยงัขาดส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั 
และเหมาะสมกบัการพฒันาการ 

ทุกหมู่บา้น การศึกษาทุกระดบัตอ้งมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และ
เหมาะสมกบัการพฒันาการตาม
วยัของเด็ก 

 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและ
วฒันธรรมเพ่ือให้เกิดความสามคัคี
ร่วมกนัท ากิจกรรมภายในต าบล 
 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนัความสามคัคีในหมู่บา้น
เป็นเร่ืองส าคญัการร่วมกิจกรรม
งานประเพณีต่างๆ จะช่วยได ้
พร้อมทั้งไดอ้นุรักษใ์ห้คงอยู่
ตลอดไป 

 ประชาชนไม่ไดรั้บการศึกษา 
ในดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่งทัว่ถึง 

ทุกหมู่บา้น ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการศึกษา

ในทุกเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

 ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ทุกหมู่บา้น การท่องเท่ียวในจงัหวดัชยัภูมิ 

มีหลากหลายและเป็นท่ีรู้จกั 

มากข้ึน สมควรท่ีจ าเป็นตอ้ง 

มีการพฒันาหรือดึงดูดศกัยภาพท่ี

ต าบลมีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์

มากท่ีสุด 

 ไม่มีเงินทุนการศึกษาส่งบุตรหลานเรียน
นอกระดบัภาคบงัคบั 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนับุตรหลานท่ีให้

ความส าคญักบัการศึกษาต่อ 

มีนอ้ย จึงจ าเป็นตอ้งสนบัสนุน

และมีสถานศึกษาทางเลือกท่ีเขา้

ศึกษาไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย/

สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็ก

เรียนดีแต่ยากจน 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ดา้นสังคม ปัญหาจากภยัธรรมชาติท่ีสร้าง 

ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น  

การเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ  

จะลดความสูญเสียไดใ้นระดบัหน่ึง 

ทุกหมู่บา้น สามารถป้องกนัภยัจากธรรมชาติ

ไดท้นัท่วงที ลดการสูญเสียชีวิต

และทรัพยสิ์น 

 เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

ในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 

เจา้เหนา้ท่ีของ 

อบต. 

พฒันาเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน

อยา่งถูกตอ้ง 

 การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยงัคงมีอยู่

ในชุมชน เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง 

ในการปราบปรามและป้องกนั 

ทุกหมู่บา้น ปัญหายาเสพติดจะตอ้ง 

มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 ผูสู้งอายถูุกทอดท้ิง ให้อยูก่บัหลานและ

ตอ้งเล้ียงดูบุตรหลานตามยะถากรรม 

ทุกหมู่บา้น จ านวนผูสู้งอายปัุจจุบนั 

มีเพ่ิมมากขึ้นท าใหก้ารดูแลผูสู้งอายุ

ไม่ทัว่ถึง จึงควรช่วยเหลือดา้นต่างๆ 

แก่ผูสู้งอายทุ ั้งดา้นสุขภาพและ

หน่วยงานในการดูแล 

 การส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ 

ลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและ 

เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทุกหมู่บา้น เยาวชนไม่มวัเมากบัส่ิงเสพติด 

เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 

สร้างภูมิคุม้กนัโดยสถาบนั

ครอบครัว 

 ขาดแรงงานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ฝีมือ 
ในการประกอบอาชีพ และแรงงาน 
ยา้ยเขา้สู่เมืองสูง 

ทุกหมู่บา้น การจา้งงานในสังคมเมือง 
เร่ิมนอ้ยลง เน่ืองจากค่าแรงขั้นต ่า
ปรับตวัสูงข้ึน แรงงานในสังคม
เมืองอาจยา้ยเขา้สู่ชนบทมากข้ึน 

ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร 

ท าให้ขาดโอกาสท่ีจะพฒันาและ 

สร้างรายไดใ้ห้กบัครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บา้น สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก

เปล่ียนแปลงไป พ่ึงพาการเกษตร

ตามฤดูกาลอยา่งเดียว จึงส่งเสริม

อาชีพเสริมนอกฤดูกาลท่ี

เหมาะสมกบัเวลา 

 การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 

ซ่ึงนบัว่าเป็นพลงัส าคญัในระบบ

เศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมู่บา้น ระบบการผลิตแบบรวมกลุ่ม 

จะช่วยให้สามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งไดดี้กว่าทั้งดา้นตน้ทุน 

แรงงาน และผลผลิต 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนัค่าครองชีพสูงส่งผลให้

การด ารงชีวิตลม้เหลว 

การด ารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ 

ช่วยได ้

 ขาดแหล่งเงินทุนในการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ ทุกหมู่บา้น ระดมทุกจากสมาชิก/ 

ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ  

เพ่ือสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 

ดา้นการบริหารจดัการ ระบบบริหารจดัการของภาครัฐ 

ยงัมีกฎระเบียบท่ีมาก ท าให้การบริการ

ประชาชนยงัขาดความคล่องตวัและ 

มีขั้นตอนมาก 

 

เจา้หนา้ท่ีของ อบต. 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การอธิบายและ 

การประชาสัมพนัธ์ การท าความ

เขา้ใจให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี 

ไดท้ราบถึงบทบาทและวิธีการ

บริหารงาน วิธีการท างาน 

 ประชาชนยงัขาดกระบวนการเรียนรู้ 

ดา้นการเมืองการปกครอง ท าให้

กระบวนการตรวจสอบทางการเมือง 

ยงัอ่อนแอ 

ทุกหมู่บา้น การปกครองระบบประชาธิปไตย

เป็นการปกครองโดยประชาชน

เพ่ือประชาชน ดงันั้นการพฒันา

องคค์วามรู้ดา้นการเมือง 

การปกครองตอ้งมีความสมดุล 

 การรับรู้ข่าวสารยงัไม่ทัว่ถึง  

การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ไดรั้บ

ความส าคญั 

 

เจา้หนา้ท่ีของ อบต. การรับรู้ข่าวสารเป็นส่ิงส าคญั 

การให้บริการดา้นเสียงตามสาย

ตอ้งใชก้ารไดดี้ตลอดเวลา 

ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ป่าไมถู้กท าลายมาก  ท าให้ฝนไม่ตกตอ้ง

ตามฤดูกาล และพ้ืนท่ีในการปลูกป่า

ชุมชนมีนอ้ยลง มีการบุกรุกท่ีสาธารณะ

มากข้ึน 

ทุกหมู่บา้น พ้ืนท่ีป่าไมใ้นพ้ืนท่ีมีนอ้ย 

เน่ืองจากประชาชนบุกรุก 

ท ากิน ควรส่งเสริมให ้

ทุกหมู่บา้นปลูกป่าชุมชน  

รักและหวงแหนป่าไมร่้วมกนั 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก  (SWOT ) 

ปัจจยัภายใน 
จุดแข็ง (Strength ) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พ้ืนท่ีต าบลบา้นกอกเป็นจุดเช่ือมโยงเส้นทาง
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั มีการคมนาคมท่ี
สะดวกโดยทางรถยนต ์รถโดยสารประจ าทาง และ
สามารถเดินทางโดยรถไฟ 
2. มีเส้นทางการคมนาคม โดยพ้ืนท่ีของ              
ต าบลบา้นกอกอยูใ่กลส้ถานีรถไฟ จตุัรัส และ 
มีเส้นทางรถไฟผา่นพ้ืนท่ีต าบลบา้นกอก  
ท าให้สะดวกและใชเ้วลานอ้ยในการขนส่งและ
คมนาคมไดต้ลอดปี 

ด้านศึกษา และสังคม 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน 
ต่างต าบล /จงัหวดัหรือนอกเขตพ้ืนท่ี 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตนในสงัคม
และในชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายไดต้ ่าและมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. สินคา้ของกลุ่มอาชีพยงัไม่มีคุณภาพและช่ือเสียง 
ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
3. ขาดทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
การตลาดสินคา้ OTOP  และ SME 
4. การบริหารจดัการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ดา้นการเกษตร ยงัไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพ 
5. ขาดแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูด ซ่ึงต าบลบา้นกอก เป็นพ้ืนท่ีทางผา่น
ในการเดินทางเขา้สู่จงัหวดัหรือต่างจงัหวดั 
6. ขาดตลาดรองรับสินคา้ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจดัการใชน้ ้าอยา่งเป็นระบบ 
2. ขาดการจดัท าผงัเมืองรวม 
3. มีขอ้จ ากดัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีไม่อ านวยในการจดัตั้ง 
เพ่ือท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. ขาดการจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอยรวมอยา่งเป็นระบบ 
2.  ประชาชนยงัไม่ให้ความส าคญัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ระบบการกระจายข่าวสารในพ้ืนท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
2. บุคลากรในองคก์รขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังาน 
3. มีงบประมาณในการพฒันาต าบลจ านวนนอ้ย 
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพฒันาต าบลมีน้อยและ
ประชาชนไม่ให้ความส าคญัเท่าท่ีควร 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาล สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพฒันาจงัหวดั 
แบบบูรณาการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาของจงัหวดั 
3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพ่ิมโอกาสในการพฒันา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  
ท าให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมไดดี้ยิ่งข้ึน 
4. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพฒันา OTOP และ SME  
นโยบายรัฐบาลสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
5.  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผูมี้อิทธิพลอยา่งจริงจงั 

1. กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพทอ้งถ่ินบางประเภท  
2. การประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือ
ประเภทเดียวกนั ส่งผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขนั
ในตลาดสูงข้ึน และราคาผลผลิตต ่าลง 
3. ผลกระทบจากการขดัแยง้ทางการเมืองส่งผล 
ต่อระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีความมัน่คง 
4. กระแสวฒันธรรมตะวนัตกท าให้เกิดปัญหาวยัรุ่น 
5. ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารหรือ ICT  โดยใชเ้ทคโนโลยีผิดประเภท
ท าให้เกิดปัญหาดา้นสงัคมในชุมชนมากข้ึน 

6.  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ท าให้ทอ้งถ่ินมีบทบาท 
ในการพฒันาเพ่ิมข้ึน 
8. นโยบายพฒันาผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

 
3.2  การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก มีเน้ือที่ในเขตต าบลบา้นกอก ประมาณ 58,810 ไร่ หรือ          
94  ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สูง โดยทางดา้นทิศเหนือสูงกว่าระดบั  น ้ าทะเล  230 เมตร ดา้นทิศใตสู้งกว่า
ระดับน ้ าทะเล  260 เมตร  พื้นที่ทั้งสองด้านมีลักษณะลาดเอียงลงมาตอนกลางของต าบล สภาพดินเป็น          
ดินเหนียวปนทรายและมีพื้นที่เป็นดินเคม็บางส่วน โดยหนา้ดินถูกชะลา้งท าการเกษตรไม่ไดผ้ลเท่าที่ควรและ
ในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  มีสภาพภูมิอากาศที่แหง้แลง้  มีปริมาณน ้ าฝนนอ้ยในแต่ละปี 
         องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอจตุัรัสไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ    
4  กิโลเมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และพื้นที่ลุ่มเพื่อการท านา  มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี   30  องศาเซลเซียส  
ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูร้อน อากาศร้อน  อบอา้ว ในช่วงน้ีบางพื้นที่ตอ้งประสบกบั
ปัญหาขาดแคลนน ้ าอุปโภค  บริโภค  แมว้่าอาจจะมีฝนตกมากบา้งเป็นคร้ังคราวก็ตาม  ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึงเดือน กรกฎาคม เป็นฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคมที่ไดรั้บอิทธิพล       
 
 



68 
 

 
จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้ระทบกับความเยน็ที่แผ่มาทางเหนือ ในพื้นที่อาจประสบปัญหาน ้ าท่วม          
ได้เช่นกัน ซ่ึงสภาพภูมิอากาศก็ได้ส่งผลต่อผลผลิตหลักของการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่        
ในพื้นที่ เน่ืองจากการที่ฝนแลง้หรือฝนตกมากเกินไปยอ่มส่งผลต่อการท าสวน ท าไร่ออ้ย  ตน้หอม  กระเทียม
อนัเป็นแหล่งที่มาของรายไดห้ลักของพื้นที่ในปัจจยัแวดลอ้มน้ีเองที่อาจส่งผลสนับสนุนให้เป็นจุดแข็งหรือ
อาจกลายเป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อน โดยถือเป็นปัจจัยจากธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาหรือควบคุมให้เป็น               
ดงัที่ตอ้งการได ้
   โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกของพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  มีถนน 
ส าหรับคมนาคมหลายสาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 20 เช่ือมเส้นทางจากจงัหวดั เขา้สู่พื้นที่ของ     
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2179 ตดัผ่านตอนกลางขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเช่ือมระหว่างอ าเภอจตุัรัสกับอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์และทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2170 ตดัผ่าน
ตอนเหนือขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือมระหวา่งอ าเภอจตุัรัสกบัอ าเภอหนองบวัระเหว 
   ถนน  รพช. สายบา้นกอก – สระส่ีเหล่ียม  ซ่ึงนอกจากนั้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไมไ้ผ่
และถนนลูกรัง  ส าหรับใหส้ญัจรภายในหมู่บา้นและติดต่อภายในต าบล  นอกจากน้ียงัมีเส้นทางการคมนาคม
ทางรถไฟ  คือ  มีสถานีรถไฟจตัุรัส  สายกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตดัผา่น พื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และ
ย ังมี เส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่ต  าบลบ้านกอกระหว่างหมู่บ้านหน่ึงไปย ัง อีกหมู่บ้านหน่ึง                      
อีกหลายเส้นทางเป็นเพียงถนนลูกรังที่บุกเบิก หรือซ่อมแซมซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า  เม่ือคราวฤดูร้อนก็เจอปัญหา        
ฝุ่ นละออง  เม่ือเขา้ฤดูฝนถนนล่ืน เป็นปัญหาและไม่สะดวกต่อการสัญจรเป็นอยา่งมาก ส่วนของไฟฟ้าและ
น ้ าประปาก็ยงัมีใชไ้ม่ครบทุกหลงัคาเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูน่อกเขตหมู่บา้น  จึงยงัมีความจ าเป็นและ   
ยงัเป็นความตอ้งการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก  ซ่ึงจะได้รับความสะดวกสบาย 
ปลอดภยัมากขึ้นหากมีการพฒันาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งพื้นที่   จึงท าให้นโยบาย
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานถูกหยบิยกมาเป็นนโยบายที่ผูบ้ริหาร ให้ความส าคญัและประชาชนให้ความคาดหวงั
และยอมรับเป็นอนัดบัหน่ึง 
   ประชาชนในเขตพื้นที่ต  าบลบา้นกอก จ านวนร้อยละ 95 ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม        
โดยมีหน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่ คือ โรงงานเล้ียงไก่ไข่  1  แห่ง  โรงงานเล้ียงสุกร  1  แห่ง  โรงเล้ียงจระเข ้ 1  แห่ง  
โรงงานเล้ียงไก่เน้ือ  4   แห่ง  โรงงานท าอิฐบล็อก  1 แห่ง  รีสอร์ท   2  แห่ง   ห้องเยน็  1  แห่ง     ลานมนัส าปะหลงั  
1  แห่ง โรงผสมยางมะตอย 1 แห่ง โรงสับไม้ 1 แห่ง ป๊ัมน ้ ามัน  2  แห่ง ตู ้จ่ายน ้ ามันอัตโนมัติ  1  แห่ง             
เสารับสัญญาณโทรศพัท์  2  แห่ง มีกลุ่มอาชีพจ านวน  26  กลุ่ม  และกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินคา้ หน่ึงต าบล      
หน่ึงผลิตภณัฑ ์จ านวน 11 กลุ่ม คนส่วนใหญ่ใชชี้วิตแบบเรียบง่าย   คนรุ่นเก่ามีอตัราการเรียนรู้หนังสือน้อย     
แ ละมีช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที่จ  ากดั ในขณะที่คนรุ่นใหม่บางส่วนไดรั้บการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้
กลบัมาท างานยงัภูมิล าเนาเดิม  ส่วนหน่ึงที่ไม่ไดศึ้กษาต่อหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบับา้งก็ตั้งใจหารายได ้       
จากอาชีพหลกัในครอบครัว คือ ประกอบอาชีพการเกษตรเหมือนบรรพบุรุษ  ในขณะที่อีกส่วนหน่ึงก็ยงั    
เที่ยวเล่นตามประสาวยัรุ่นมิไดก่้อให้เกิดเงินรายไดข้ึ้นแก่ครอบครัวหรือบางรายอาจเรียนต่อในสาขา สายอาชีพ   
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แต่ไม่ไดต้ั้งใจเรียนอาจเรียนไม่จบหรือเรียนจบแต่ไม่สามารถท างานไดจ้ริง  จึงเป็นการสูญเสียแรงงานและ
รายได้ อีกช่องทางหน่ึง ปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  ได้รวบรวมปัญหาและ       
ความตอ้งการ เพือ่น าขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้นที่ไดท้  าการรวบรวมแลว้ สรุปความส าคญัของ
ปัญหา การจดัเรียงล าดบัความส าคญัปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น โดยหมู่บา้นไดจ้ดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นเสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก และน าขอ้มูลจากแผนพฒันาหมู่บา้นทุกหมู่บา้นมาจดัท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่          
ต  าบลบา้นกอก 
 

 
 
 
 
 
 

 


