
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง   ถนนดี       ชุมชนสะอาด    ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่       ดูแลแหล่งน้ า  

น าการศึกษา      พัฒนาอาชีพ 
                                          

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี   
1.  ยุทธศาสตร์การลดปัญหาความยากจน 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างด้านพื้นฐาน  
                     1.1.1   ก่อสร้างปรับปรุงและบ้ารุงถนน  ทางระบายน้้า  สะพานท่อลอดเหลี่ยม 

                     1.1.2   พัฒนาระบบจราจร 

                     1.1.3   ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

1.2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
                     1.2.1   ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้้า 
                     1.2.2   ก่อสร้างปรับปรุง  บ้ารุงรักษาระบบประปา  ถังเก็บน้้า  บ่อน้้าต้ืน 

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
2.1  การพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

2.2  ส่งเสริมการผลิตของเกษตร 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวและปัจจัยสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว  

3.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

4.1 ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยม 

4.3 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

4.4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิต 

5.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 



6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.2 ส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกต้นไม้ทดแทน 

6.3 การก้าจัดขยะ 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1  ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร 

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.1 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้ากรอบ  นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2547  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์  SWOT  และได้ก้าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิไว้ดังนี้ 
 

1.   ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  (SWOT) 
จุดแข็ง (strength) 
1.  การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิและเป็นสินค้า OTOP ในหลายต้าบล 

2.  จังหวัดชัยภูมิมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

3.  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย  เช่น อ้อย  มันส้าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด มะขาม ส้ม 
โคเน้ือ  ไก่ สุกร และปลา มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มการค้า 

4. มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติจ้านวนมาก  มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว เพื่อการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

5. กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดเวทีประชาคม การท้า
ประชาพิจารณ์ การจัดท้าแผนพัฒนาชุมชน  และข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเข้มแข็งขึ้น  

 
              จุดอ่อน ( Weakness) 
              1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ขาดการพัฒนา
ด้านคุณภาพ และการตลาด 



              2. การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพ มีผลิตภาพการผลิตต้่า  
ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต  กระบวนการผลิตไม่สามารถ
ผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการ 

       3. การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิยังขาดการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยว 
       4. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบ
ธุรกิจชุมชน 

             5. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม  โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนในด้าน
การเกษตรมี การใช้สารเคมีในปริมาณสูงเพื่อท้าการเกษตร  ท้าให้มีสารพิษตกค้างในอาหาร  ส่งผลกระทบ
ต่อ คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 
             6.ในด้านสาธารณสุข ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
             7. กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะมีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน 
             8. คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้ทันต่อการ  
                 เปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่ 
             9. มีความความเหลื่อมล้้าของการกระจายได้ สัดส่วนของคนจนยังอยู่ในระดับสูง  

 
โอกาส (Opportunity) 

            1. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชน
ในหลายรูปแบบ 
            2. รัฐบาลกระจายอ้านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  
            3. มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ  
              4. มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ท้าให้เกิดความมั่นคงในการสร้างงานและ
รายได้ 
              5. โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดชัยภูมิก้าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองมาก
ขึ้น โดยที่ประชากรกลุ่มเด็กลดลง แต่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
              6. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความส้าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม
การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  การคุ้มครองสิทธิเด็ก  สตรีและผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลัก
ดังกล่าว 



               7. การเติบโตของสังคมเมืองท้าให้ประชาชนในเมืองแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจทางธรรมชาติมากขึ้น 

 
อุปสรรค  (Threat)   

              1. ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ้านาจ  ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ้านวนบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบอีกประการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ้านาจอย่างแท้จริง ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ราคา
น้้ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และคุณภาพการผลิต 
              2. แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถ นิยมไปท้างานจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
ค่าจ้าง ผลตอบแทนสูงกว่าจังหวัดชัยภูมิ 
             3.  แหล่งการจ้างงานที่ต้องใช้แรงงานจ้านวนมากและท้าให้เกิดความมั่นคงในการมีรายได้ประจ้ามี
จ้านวนไม่มาก  เช่น  สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
             4.  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปราะบางตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและการเมืองโลก และอาจส่งผลต่อภาการณ์จ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนและ
เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ 

 
3.2 วิสัยทัศน์ 

อปท.ชัยภูมิมุ่งมั่น 
การบริหารบ้านเมืองที่ดีทุกแห่ง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เกษตรอินทรีย์มีมูลค่าเพิ่ม 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง 
แหล่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 พันธกิจ 
1.    การยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการสาธารณะ  
2.     การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม 
3.     การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมี

ระเบียบวินัย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 



4.    การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม
แบบบูรณา การโดยให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์
เพื่อให้ เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเศรษฐกิจของชุมชน  

5.    การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร 

6.   การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การพาณิชย์ และการลงทุน ของ
เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นฐานในการสร้างงาน
และกระจาย รายได้  โดยให้ความส้าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ 

7.    การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ดังกล่าว และโดยการพิจารณาถึงจุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิได้รวมกันก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้นจ้านวน 8  
ยุทธศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การลดปัญหาความยากจน 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การยกระดับคุณภาพชีวิต 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การลดปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ 
เช่น แหล่งน้้า โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โรงปุ๋ยชีวภาพ เคร่ืองจักรกลการเกษตร  

3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ตลาด (Place) และการส่งเสริมการ
จ้าหน่าย 
(Promotion) ส้าหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 



4. สร้างระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแประชาชนที่ถูกหลอกลวงและถูกละเมิดสิทธิ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช 

6. สร้างและพัฒนาระบบสหกรณ์ชุมชนให้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
7. ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
8. ส่งเสริมให้คนยากจนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  และมีที่ดินที่ท้ากิน 
9. สนับสนุนการผลิตและการจ้าหน่าย  โดยใช้แรงงาน ใช้วัตถุดิบ สินค้าและบริการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น 
10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในเขตปกครองให้เอ้ือต่อการก้าหนด

นโยบายและการวางแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร  
2. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์  ที่มีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
3. พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการผลิตของภาค

การเกษตร 
4. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินเพื่อการเกษตร 
5. ก้าหนดมาตรการและโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของสินค้าทางการเกษตร  
6. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 
7. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  
8. สร้างระบบการตรวจสอบเอกสารปนเปื้อนในอาหารและสินค้าเกษตร  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวและปัจจุบันสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว  
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ
ธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น 
มัคคุเทศน์ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าและบริการ และระบบความปลอดภัย  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

4. ด้าเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษานักท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มนักท่องเที่ยวใหม่  



5. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยว  
6. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น  ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  ทั้งการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การบ้ารุงรักษา และการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  รวมทั้ง  
สนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและบริการในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ
การ 

      ท่องเที่ยว 
7. ด้าเนินการเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาการพักแรมนานขึ้น  เพื่อเพิ่มสัดส่วนของรายได้ต่อ

นัก   ท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
8. ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส้านึกการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้คนไทย

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นและเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น   ด้าเนินการให้มีการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
หลักในพื้นที่  เพื่อการสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

9.สนับสนุนธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร  โดยให้มีมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการภัตาคารและร้านอาหารหันมาควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ
บริการมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่นทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2. สนับสนุนสิ่งอ้านวยความสะดวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชากรใน
ท้องถิ่นให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 

3. สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต้ังแต่เด็กจนตลอดชีวิต  
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและเห็นค่าในความ

เป็นไทย  เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  มีจิตส้านึกสาธารณะ ตลอดจนรู้เท่าทันโลก  
5. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

อาสาสมัครและสื่อมวลชน  ให้เป็นกลไกเกื้อหนุนคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคีและรักท้องถิ่น 

6. อนุรักษ์และสืบสานการศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม สมุนไพรและการแพทย์แผน
โบราณของท้องถิ่น 



7. เสริมสร้างสุขภาวะและการออกก้าลังกายของประชากรทุกกลุ่มอายุให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรง รวมทั้งการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ  
9. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
10. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง

สมาชิกทุกช่วงวัยให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
11. สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุน้าความรู้และประสบการณ์มาท้าประโยชน์เพื่อสังคมและสร้าง

รายได้ รวมถึงเป็นคลังสมองของชุมชน 
12. รณรงค์สร้างจิตส้านึกสาธารณะให้คนในเมืองและชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มีวินัย เคารพสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ร่วมกันดูแลป้องกันสาธารณสมบัติ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  การยกระดับคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1. การเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เหมาะสมกับความหนาแน่นของ
ประชากร และการจัดภูมิทัศน์ของเมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม  

2. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชุมชนที่สั่งสมมานานเพื่อปรับประโยชน์
อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการผลิตในสาขาต่าง ๆ และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การ
แปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ  

4. ส่งเสริมการระดมทุนในชุมชน  โดยจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างวินัยการออมและให้
เป็นองค์กรทางการเงินที่เอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในการ
ด้าเนินธุรกิจชุมชน 

5. ด้าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor  Productivity)ทั้งในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร 

6. สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรในภาคการเกษตรโดยการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน  และยกระดับรายได้ของเกษตรกรควบคู่กันกับการมี
งานท้าตลอดปี 



7. สนับสนุนกระบวนการสหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการผลิตของชุมชน
รวมทั้งเป็นกลไกลส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่น 

8. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท้าแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน  ป้องกันและรักษาป่าในเชิงรุก  
2. เพิ่มพื้นที่และความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อุทยาน 
4. ด้าเนินการให้มีการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองพันธุกรรมพืชของชุมชน  
5. บริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้้า เสริมความชุ่มชื่น

และเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของป่า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. สร้างจิตส้านึกและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้้าและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ประหยัด 
7. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากขยะ น้้าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าช กลิ่น และ

เสียง โดยใช้มาตรการทางการเงินการคลังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

8. พัฒนาแหล่งน้้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น  
9. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืน 
10. สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง

ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  7  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาข้อบัญญัติและกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง การปกครองท้องถิ่น  และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน 

2. ปรับปรุงรูปแบบการท้างานมาตรฐานการท้างาน  อ้านวยความสะดวก และลดขั้นตอน
การท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ใช้ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ (e-
Service) 



3. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้ประสิทธิภาพและโปร่งใส  
4. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท้างานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
5. ก้าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงระบบการควบคุมตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
7. สร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริตในการท้างานให้แก่บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารให้บริการประชาชนเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เกิดระบบที่ดีโปร่งใส ไร้ทุจริต 

8. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  อาทิ  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค.) และข้อมูลความจ้าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)  ระบบข้อมูลภูมิปัญญา  
และระบบข้อมูลความโปร่งใส  ก้ากับดูแล  และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ อปท. 

9. บริหารกิจการบ้านเมืองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. ฟื้นฟูและส่งเสริมสนับสนุนการละเล่นดนตรีและกีฬาพื้นบ้าน 
2. พัฒนาผ้าไหมและสิ่งทอชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด  
3. สร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของประชาชนใน

ท้องถิ่นและเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  ทั้งใน

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ตลาด และการส่งเสริมการจ้าหน่าย 
                                   
 ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 
วิสัยทัศน์     :   “   มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  “ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ประชาชนยากจนได้รับโอกาสการเข้าสู่แหล่งเงินทุน  ที่ท้ากินและได้รับการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มโอภาสในการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ ์

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรดิน น้้า ลุ่มน้้า  และระบบชลประทาน
ตลอดจนบ่อน้้าในไร่นาให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงและสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม  

1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และท้องถิ่น  โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3 ยกระดับกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้เป็นธนาคารหมู่บ้าน 
1.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของหมู่บ้านและชุมชน     ให้สามารถแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง 
1.5 จัดคาราวานแก้จนให้บริการและค้าแนะน้าเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ 
1.6 เร่งรัดการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรและขยายโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุนผ่านระบบการ

แปลงสินทรัพย์เป็นทุน  ตลอดจนกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน  การจัดที่ดินท้ากินและที่อยู่
อาศัย 

 
ประเด็นยุทศาสตร์ท่ี  2   พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
เป้าประสงค์ 
                      เพิ่มผลผลิตการเกษตรที่สอดคล้องกับตลาดและปลอดภยัต่อผู้บริโภค  
กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  และระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดระบบการใช้ที่ดินเพื่อก้าหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบชลประทาน  

2.2 พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดิน 
2.3 สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร (Value  Creation) และส่งเสริมการผลิต  การแปรรูปสินค้า 

เกษตรกรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)และผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
สารพิษ รวมทั้งส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ 



2.4 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับการตลาดและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการลงทุน 
เป้าประสงค์ 

1. ปรับโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  
2. เพิ่มรายได้ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
 สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือ
ต่อการด้าเนินธุรกิจ 
 พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
สินค้าให้สอดคล้องกับตลาด 
 พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการเดิมเพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ความรู้ใหม่ ๆ ส้าหรับการ
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าผลผลิตของ SMEsและ 
 ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า และพัฒนาระบบการตลาดภายในจังหวัด เพิ่มช่องทาง
การตลาดใหม่ และสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของจังหวัด  เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น  
 พัฒนาและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งกับจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
และมั่นคง 
 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  
 พัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 พัฒนาโครงสร้างการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและสร้างระบบเครือข่ายการขนส่งแบบผสมผสานกับระบบ
ราง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
เป้าประสงค์ 

1. สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น 
2. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสินค้า  ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่าง

ยั่งยืน 
3. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

วัฒนธรรมให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าการ



ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย  

4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการ
รักษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  ภูมิใจเมืองชัยภูมิ 
เป้าประสงค์ 
                    พัฒนาเมืองชัยภูมิให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชัยภูมิเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.3 พัฒนาชัยภูมิให้บรรลุเป้าหมายเมืองไทยแข็งแรง 
5.4 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ลุ่มน้้าและอนุรักษ์ป่าต้นน้้าล้าธาร 
5.5 การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญา  

 

4.5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 

        อ้าเภอแก้งคร้อ    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจงัหวัดชัยภูมิ  ห่างจากจังหวัดเป็นระยะทาง 

ประมาณ  45  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมาย  201(ถนนชัยภูมิ – ชุมแพ)  มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ  582.196  ตารางกิโลเมตร  หรือ  363,872.5   ไร่ 

        อ้าเภอแก้งคร้อ  แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  ต้าบล  126  หมู่บ้าน  เทศบาล  2  แห่ง 
องค์การ 

 บริหารส่วนต้าบล  10  แห่ง  จ้านวนครัวเรือน  17,536  ครัวเรือน  ประชากรอ้าเภอแก้งคร้อมี
ทั้งหมด 

 ประมาณ 69,690   คน  ชาย  35,011  คน   หญิง  34,679  คน เฉลี่ยความหนาแน่น ประชากรอ้าเภอ   

170  คน  ตารางกิโลเมตร  ต้าบลที่มีความหนาแน่นของประชากรที่สุด  ได้แก่ต้าบลช่องสามหมอ  
 มีความหนาแน่นประชากรที่สุด  234  คน/ตารางกิโลเมตร  ส่วนต้าบลที่ประชากรน้อยที่สุด  ได้แก่  

ต้าบล 

เก่าย่าดี  มีความหนาแน่นของประชากร  156  คน/ตารางกิโลเมตร 



สภาพภูมิประเทศทั่วไป  เป็นที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบ  3  ด้าน  โดยมีแนวเขาตั้งแต่  ด้านทิศ
เหนือ                   จรดลงมาด้านทิศใต้   ด้านตะวันตกของอ้าเภอ  และจากทิศเหนือด้านทิศ
ตะวันออกจรดลงมาด้านทิศใต้ 

            ของอ้าเภอ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน   และบางพื้นที่มีการท้าการเกษตร  
ท้า 
           ไรอ่ยู่บนสันเขาและใช้เป็นที่ต้ังชุมชน    แหล่งน้้าธรรมชาติ  คือ  ล้าห้วยอีดาน, ล้าห้วยตลุบหิน , ล้า
ห้วย 
             ใหญ่ , ล้าห้วยคนทา , ล้าห้วยยาง  และล้าห้วยปะทาว   สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอ้าเภอแก้งคร้อ   

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา ได้แก่  อาชีพรับจ้างและค้าขาย                  
         บทบาทและหน้าที่ของอ้าเภอแก้งคร้อ  เป็นศูนย์กลางการบริหาร  การปกครอง    การ
พานิชย์ 

               การศึกษา และการบริการสาธารณะระดับอ้าเภอ 

         จากผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปและข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นนโยบายการพัฒนา 
                   อ าเภอได้ดังน้ี 

                             1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งในด้านการศึกษา  ศาสนา  และประเพณีวัฒนธรรม  
                             2.  พัฒนาด้านรายได้ของประชากรโดยเฉพาะประชากรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร   
ทั้ง       
                                  ที่ท้าไร่  ท้าสวน  และรับจ้างให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

                             3.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการท้างานในอาชีพหลัก
เพิ่ม 
                                  มากขึ้น 
                             4.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ให้ขยายตัวมากขึ้น โดยควรให้มีการ
กระจาย 
                                  ออกไปสู่ชุมชนรอบนอกเมืองมากขึ้น 
                              5. ปลูกฝังจิตส้านึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
                             6. จัดหาตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ราคามาตรฐานในระดับที่เกษตรกร
สามารถ 

   จะประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ต้องอพยพแรงงานไปท้างานในต่างถิ่น  
 

         4.6    นโยบายการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น 

 1.  นโยบายด้านการคมนาคม และสาธารณูปโภค 



1.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม การขนส่งพัฒนาแหล่งน้้าต่าง ๆ  ที่มี
อยู่หรือด้าเนินการเร่ิมใหม่     จัดให้มีการบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าอุปโภค   บริโภค    และ
การเกษตร  ถนน  ภายในหมู่บ้าน    ถนนไปสู่แหล่งการเกษตรเพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมารวมทั้งล้าเลียงพืชผลการเกษตรออกสู่ท้องตลาดด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน บ้ารุงรักษาที่สาธารณะประโยชน์และสาธารณูปโภคต่าง  ๆ
ภายในต้าบล 

 
2. นโยบายด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

2.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้การท้าการเกษตรตลอดทั้งปีเพื่อการมีรายได้ตลอดทั้งปี  
2.2 ส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เพื่อที่จะได้ปรับปรุงการท้าการเกษตรกรให้มีรายได้

ที่เพียงพอ 
2.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  ยาฆ่าแมลง  ปุ๋ย  เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 
2.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เพื่อให้มีรายได้หลังจากว่างเว้น

จากฤดูเก็บเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.5 ส่งเสริมให้มีแหล่งน้้าและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรรวมทั้งจัดให้มีการคมนาคม  เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่การเกษตร ในการขนส่งล้าเลียงพืชผลการเกษตร
ออกสู่ตลาดด้วยความรวดเร็ว 

 
 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ    

จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้มีงานท้าลดปัญหาการอพยพแรงงานออก  
นอกพื้นที่และจะสนับสนุนด้านแรงงาน  เศรษฐกิจแบบพอเพียง  และ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ภายในต้าบล 
 

4. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
4.1 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อรวมทั้งอุบัติเหตุ  
4.2 ส่งเสริมหรือจัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ทางด้านสาธารณสุขโดยร่วมมือกับสถานีอนามัยในเขต

พื้นที่สาธารณสุขอ้าเภอ   โรงพยาบาลในอ้าเภอ 
4.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน  สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ให้มีความรู้

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อและให้ความรู้แนะน้าแก่ประชาชน
ภายในหมู่บ้าน ต้าบล 

 
5. นโยบายด้านการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาและวัฒนธรรม 



5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก คณะครู อาจารย์ให้มีงบประมาณ อุปกรณ์ วัสดุ  
ที่ใช้การเรียนการสอน  ทุนการศึกษา   นม  อาหารกลางวัน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งระดับเยาวชนในโรงเรียนและระดับประชาชนใน
หมู่บ้านต่าง ๆ  รวมทั้งระดับอ้าเภอ รวมทั้งจัดสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาต่าง ๆ ให้
เยาวชนได้มีสถานที่ออกก้าลังกาย 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวัดให้มีการจัดงานบุญประเพณีของท้องถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรม อันดี
งามของท้องถิ่น  ให้คงอยู่และให้ประชาชนได้ทราบ 

5.4 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่เรียนรู้ของ
ประชาชนภายในต้าบล 

 
6. นโยบาย  ด้านการส่งเสริม  ผู้ด้อยโอกาส 

6.1 สงเคราะห์และสนับสนุนผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  ตลอดจน ผู้สูงอายุชราภาพ
ขาดไร้ผู้อุปการะ  รวมทั้งเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ,คนป่วยเป็นโรคเอดส์  , คนพิการ 
6.3 ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยต่าง  ๆ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 

7. นโยบายด้านสังคม 
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เน้นการพัฒนาของการมีส่วนร่วม

ของประชาคมในเร่ืองต่าง  ๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นต้น 

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ  เช่น ร่วมกันพัฒนาพื้นที่
หมู่บ้านร่วมกันในลักษณะโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวหรือโครงการร่วมกันลงแรงปลูกข้าว
ท้านาเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชุดรักษา 
หมู่บ้าน  เพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ เช่นภัยจากยาเสพติด  เป็นต้น  

 

8. นโยบายด้านการเมือง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองตามที่ก้าหนดไว้
ในกฎหมายต่าง  ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล     ทั้ง
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่าง ๆ  ของต้าบล      รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกกุง  ในสมัยต่าง  ๆ รวมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคม
ทุกหมู่บ้าน 
 



 
 
 
 
 

9. นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
9.1 เพิ่มการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ   ทั้งการท่องเที่ยวในรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวในเชิงเกษตรกรรม  พัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เดิมในต้าบลเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านประเพณี  วัฒนธรรม  และธรรมชาติ  

 

10. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน 
          การควบคุมและก้าจัดมลภาวะที่มีผลตอ่สุขภาพพลานามัย สวัสดิภาพ 
          และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ต้าบลให้ดีขึ้น   
10.2 จัดท้าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  แบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชน ต่าง  ๆ  ในท้องถิ่น 
10.3 จัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล โดยร่วมมือท้าความตกลงในการจัดหาหรือก้าจัด

ขยะ 

           กับ เทศบาลต้าบลโคกกุงเพื่อให้มีที่ทิ้งขยะหรือก้าจัดขยะอย่างถูกต้อง 

11. นโยบายด้านการบริหาร 

1. เร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ  ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลให้มีความพร้อมและครบครันต่อความต้องการของประชาชน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการเล่นกีฬา  
เล่นดนตรีเป็นต้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด้าเนินชีวิตตามโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

4. ส่งเสริมเร่ืองประชาคมในระดับต้าบลและหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนเอง  

 


