
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมี
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

พันธกิจ 
พันธกิจที ่1   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ท่ัวถึง และเพียงพอ  
พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสมานฉันท์   สามัคคีในครอบครัวและชุมชน 
พันธกิจที่ 4  มุ่งเน้นให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พันธกิจที่ 6   มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และ

ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 8   สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
พันธกิจที่ 9   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมี

ส่วนร่วม 
พันธกิจที่ 10  มุ่งเน้นงานบริการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้ันตอน สะดวก รวดเร็ว ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อสร้างท้องถิ่นในน่าอยู่ 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์ 
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ท่าช้างก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริหารโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ สังคมไทยพัฒนา” 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
 



นโยบายการท างาน 
a. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
b. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
c. นโยบายด้านสาธารณสุข 
d. นโยบายด้านการศึกษา 
e. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
f. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
g. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
h. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
i. นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
j. นโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ

ด้อยโอกาส 



  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ

ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

(29)  ส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ัง
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เพิ่มข้ึน 
 2.4  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลท่าช้างมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ ระบบบริหารจัดการ 



  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 8 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 8 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 8 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น  8  

หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ัง 

8 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ท้ัง  8 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 8 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 8 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 8 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/

ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 8 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของ 8 
หมู่บ้าน 

(28)  การก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลอย่างถูกวิธี 8 หมู่บ้าน 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 



(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว  กีฬาและ

นันทนาการของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าช้าง (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

เป้าหมาย  เพื่อการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ พัฒนาขุดลอก คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  และพัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อ 

การอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓.  พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อปี  ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒. จ านวนการขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓.  จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  สนับสนุนให้มี
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบการศึกษา  และส่งเสริมการศึกษาในระบบ    
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็น 

ผู้มีคุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบการศึกษา 



4. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. จ านวนการพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๓.  จ านวนการสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบ
การศึกษา 

๔.  จ านวนการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็น

ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่ม
ศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้ เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน 
เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของ
แรงงานในท้องถิ่น  ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ  และด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ี
เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

ส่งเสริมด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้
เพิ่มผลผลิต โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.)  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้า
คุณภาพในท้องถิ่น  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  และส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มรายได้  

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล 
หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  และส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค 
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์ 

ส่งเสริม และสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
และสนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้าน 

 



แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น า

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๒.  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๓.  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต  
  ๕.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น   
  ๖.  ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๗.  ด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

8. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้เพิ่มผลผลิต โดย 
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม 

9.  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
          10.  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.) 
          11.  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
          12.  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
                    13.  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการ 
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ 

14. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 
สาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
                    15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
                     16. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ 
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

17. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 

  18. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

19. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 



  20. ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  21. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     (อป
พร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้าน 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ 
๒.  จ านวนโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  ๓.  จ านวนการส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.  จ านวนการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  

๕.  จ านวนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานใน 
ท้องถิ่น   

๖.  จ านวนการด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการ 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๗.  จ านวนการด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

8.  จ านวนการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้เพิ่ม
ผลผลิต โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม 

  9.  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
  10.  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.) 

11.  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
  12. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
  13. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการ
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ 

14. จ านวนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 
สาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
   15.จ านวนการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

16. จ านวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

17. จ านวนการส่งเสริม และสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย 



  18. จ านวนการส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  19. จ านวนการสนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยใน
ชุมชนหมู่บ้าน 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ า 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  ให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
เส้นทางคมนาคม  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และ
ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และความเป็นระเบียบใน
การให้บริการประชาชน   

ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  และส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ   

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว 
และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

๓.  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ 
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม 
  ๔.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
  ๕.  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน 

6.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ า และส่ิงปลูกสร้าง 
7.  การพัฒนาแหล่งน้ า และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
8.  การพัฒนาระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
9.  การพัฒนาระบบประปา การก่อสร้าง การขยายเขตประปา 
10. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 



1๑. ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค 
เอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์       

1๒. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ 

1๓. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท า 
ระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 
๑. การวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับความ 

จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๒.  การก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเท่ียว และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
  ๓.  การประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม 

๔.  การประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
  ๕.  การปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และความ
เป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน 

6. จ านวนการส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์                     

7. จ านวนการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาค เอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

8. จ านวนการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
เป้าหมาย  เพื่อพัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน และส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  สนับสนุน
และส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน
จนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา  

 



แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  ๒.  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน และส่วนราชการ 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการพัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  ๒.  จ านวนการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ัง
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน 
และส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  จ านวนการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และ 
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. จ านวนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้รองรับการ

ปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  บูรณาการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  
เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 



แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้รองรับการ 

ปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  ๓.  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
  ๔.  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด 
  ๕.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ 

รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  ๓.  จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
  ๔.  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ  
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 


