
                                                                      แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559-2561  31 

 

 

        ส่วนที 3 

              การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

             ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา   ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่  ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา  

(พ.ศ. 2558– 2562)  ฉบบัทบทวน  (ครังที 2)   เป็นการกาํหนดวา่ในอนาคตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่ จะเป็นไปใน

ทิศทางใด    และเป็นเครืองมือกาํหนดแนวทางการพฒันาของแผนพฒันาตาํบล 3ปี (พ.ศ.2559–2561) วา่มีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพียงใด   

   3.1  แนวทางการพฒันา หรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

   ยุทธศาสตร์หลักที คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจบัุน มีทังหมด   9     ด้าน ดังนี 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยงัยืน 

3) ยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมงัคงของอาหาร และพลงังาน 

4) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยงัยืน 

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือความมนัคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6) ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน 

7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวสิาหกิจใหเ้กิดประโยชนก์บั  

    ประชาชน ในการใชบ้ริการอย่างแทจ้ริง 

8) ยุทธศาสตร์ในเรืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความมงัคงและยงัยืนในอนาคต 

    ใหท้ดัเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชนัอย่างยงัยืน  

                            ค่านิยมหลักของคนไทยขึนมาให้ชัดเจน เพือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี 

1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 

2.  ซือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิงทีดีงามเพือส่วนรวม 

3.  กตญั ู ต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

4.  ใฝ่หาความรู้ หมนัศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 

5.  รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนัดีงาม 

6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ้ืน เผือแผ่และแบ่งปัน 

7.  เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขทีถูกตอ้ง 

8.  มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ ่

9.  มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ปฏิบติั ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

10.รู้จกัดาํรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรู้จกั  

    อดออมไวใ้ชเ้มือยามจาํเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย จาํหน่าย และขยายกิจการ เมือมีความพร้อม  

    โดยมีภูมิคุม้กนัทีดี 

11.มีความเขม้แขง็ทงัร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตาํ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาป  

    ตามหลกัของศาสนา  

12.คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และต่อชาติ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 4 ปี 

พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบบัทบทวน) ไดจ้ดัทาํขึนบนพืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน ทงัการรวบรวมและ

จดัทาํขอ้มูลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั การกาํหนดตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ 

ตวัชีวดั แผนงาน และโครงการ 

จากการทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วน กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 จึงไดก้าํหนดตาํแหน่ง

ทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัในอนาคต คือ 

1. เป็นศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลงังานทดแทนทีสาํคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เป็นแหล่งการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม 

3. เป็นศูนยก์ลางความเชือมโยงระบบ Logistic กระจายสินคา้ในภูมิภาค และการคา้ชายแดน 

4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และไดป้รับเปลยีนวสิยัทศัน์ “แหล่งผลิตสินคา้เกษตร และอาหารปลอดภยั ศูนยก์ลางผลิตไหม และการ

ท่องเทียวอารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเทียวอารยธรรม Logistic และชายแดน เชือมโยงกลุ่ม

อาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 

1. เพือยกระดบัเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเขา้สู่ครัวโลก 

2. เพือเพิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเทียวอารยธรรม และไหม เชือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. เพือพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเชือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคา้ในภูมิภาคและประเทศ

อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) จํานวน  3   ด้าน  คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขา้              

                                     สู่ครัวโลก 

เป้าประสงค์ 

1. ขา้วหอมมะลิและผลิตภณัฑแ์ปรรูปไดม้าตรฐานเป็นทียอมรับทงัในประเทศและต่างประเทศ 

2. มนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารและพลงังานทดแทน 

3. ส่งเสริมการปลูกออ้ยเขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมเพือใหไ้ดม้าตรฐาน 

4. ส่งเสริมการเลียงปศุสัตวเ์พือการคา้ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 ยกระดบัการบริหารนครชยับุรินทร์ ดา้นการท่องเทียว ผลิตภณัฑไ์หมและการคา้

ชายแดน 

เป้าประสงค์ 

1. เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัการท่องเทียวทีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 พฒันาระบบ Logistic เชือมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

1. สร้างความเชือมโยงการคมนาคมกระจายสินคา้และการคา้ชายแดน 
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               ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี 

( พ.ศ. 2557 – 2560 ) 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

1. พฒันาจงัหวดั เป็นเมืองหลกัรองรับความเจริญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพือมุ่งสู่เมืองทีน่าอยู ่

2. พฒันาสังคมอย่างทวัถึงและยงัยืน 

3. พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลงังานสะอาด และศูนยก์ระจายสินคา้รองรับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. พฒันาสินคา้เกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภยัมุ่งสู่ครัวโลก 

5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเทียวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาปัจจยัแวดลอ้มทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพือพฒันาสู่ครัว

ของโลก และฐานการผลิตพลงังานสะอาด 

2. พฒันาระบบโลจิสติกส์และการคา้เพือเป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

3. พฒันาคุณศกัยภาพการท่องเทียวและผลิตภณัฑชุ์มชนเพือสร้างและกระจายรายไดสู่้ประชาชนในพืนที 

4. พฒันาสังคมคุณภาพทีทวัถงึและยงัยืนเพือสู่การเป็นเมืองน่าอยู ่

5. พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการนาํอยา่งบูรณาการ 

6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมนัคงของบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  “ โคราช เมืองหลวงภาคอีสาน ” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเทียว ศูนย์กลาง Logistic 

อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิงแวดล้อมทีมี

คุณภาพ ให้เป็นโคราชเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชือมโยงห่วงโซ่อุปทาน        

เพือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอนิโดจีนสู่การเป็น “ครัวของโลก” 

- มีปัจจยัแวดลอ้มทีเขม้แขง็และศกัยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 

- เป็นฐานการผลิตพลงังานสะอาดขนาดใหญ่ทีสุดในอาเซียน 

กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

1) พฒันาคุณภาพปัจจยัการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลติภาพภาคเกษตรกรรม เพืออาหารปลอดภยั 

2) สนบัสนุนเครือข่ายวสิาหกิจ(Cluster)อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพือเพิมมูลค่าและพฒันามาตรฐานสินคา้สู่สากล 

3) พฒันาการสร้างตราสินคา้ (Branding)ศกัยภาพทางการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

 4) ส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตรเพือเป็นพลงังานทดแทนทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

              5)พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ทีมีระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน 

   บุคลากร และเทคโนโลยเีพือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 

                      แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา   พ.ศ.2557-2560 

วสัิยทัศน์  

“โคราช เมอืงหลวงแห่งภาคอสีาน” 

พัฒนาปัจจัย

แวดล้อมทางการ

แข่งขันของ

อุตสาหกรรม

การเกษตรและ

เชือมโยงห่วงโซ่

อุปทาน เพือ

พัฒนาไปสู่ครัว

ของโลก และฐาน

การผลิตพลังงาน

สะอาด 

พัฒนาระบบ 

โลจิสติกส์และ

การค้าเพือเป็น

ศูนย์กลางความ

เจริญของภาค

อีสานและรองรับ

ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

พัฒนาศักยภาพ

ท่องเทียวและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพือสร้างและ

กระจายรายได้ไปสู่

ประชาชนในพืนที 

ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

และความมันคง

ของบ้านเมือง          

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

พัฒนาสังคม

คุณภาพทีทัวถึง

และยงัยนืเพือสู่

การเป็นเมือง 

น่าอยู่ 

พัฒนา

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิงแวดล้อม 

และการบริหาร

จัดการนํา 

อย่างบูรณาการ     
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กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

1) พฒันาและเชือมโยงโครงสร้างพืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่งในจงัหวดัและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

2) พฒันาสิงอาํนายความสะดวกและกฎระเบียบทีสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์การคา้และการลงทุน 

3) พฒันาศกัยภาพบุคลากรและผูป้ระกอบการ SMEs ดา้นโลจิสติกส์ การคา้และการลงทุน เพือเพิมขีดความสามารถ  

  ในการแข่งขนั 

 4) พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นโลจิสติกส์ การคา้และการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเทียว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือสร้างและกระจายรายได้สู่ 

ประชาชนในพืนที 

เป้าประสงค์ 

– เป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวสีเขียว แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวติัศาสตร์อารยธรรมขอมทีเก่าแก่    

   เชือมโยงมรดกโลกและประเทศเพือนบา้นสู่สากล 

กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

1) พฒันาปัจจยัพืนฐานการท่องเทียวและแหล่งท่องเทียวใหมี้คุณภาพ และเชือมโยงแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัสู่ 

ภูมิภาคและประเทศเพือนบา้น 

2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลายเพือดึงดูดนกัท่องเทียวตลอดทงัปี 

3) พฒันาศกัยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภณัฑไ์หมและ  

    เครืองปันดินเผาด่านเกวยีน 

4) พฒันาบุคลากรและการใหบ้ริการท่องเทียว 

5) วจิยัและพฒันาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของจงัหวดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีทัวถึงและยังยืนเพือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

เป้าประสงค์ 

- เป็นเมืองน่าอยู่วฒันธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิงแวดลอ้ม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพนัธ์ดีทงัในระดบั

ครอบครัว  ชุมชน และสังคม ลดความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวติความเป็นอยู่ทีดีขึน

จากการมีงานทาํและมีรายไดแ้ละแกไ้ขปัญหาความยากจนอย่างยงัยืน 

กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 6 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

1) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนใหแ้ขง็แรง 

2) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเขา้ถึงการศึกษา 

3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรมอนัดี 

4) สร้างงาน รายได ้และพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะแรงงาน 

              5) ช่วยเหลือผูสู้งวยั ผูพิ้การทุพพลภาพ และผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

            6) เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาชุมชนและสังคม อย่างยงัยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และการบริหารจัดการนําอย่างบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

-เป็นศูนยก์ารบริหารจดัการนาํอย่างเป็นระบบเพือป้องกนัปัญหาภยัแลง้ อุทกภยั และนาํเสีย 

- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟืนฟู ดูแล รักษาแหล่งนาํในพืนทีอย่างเป็นระบบต่อเนือง 
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กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 6 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

           1) พฒันา ฟืนฟู อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีมีคุณภาพและสะอาด 

          2)บริหารจดัการนาํเพิมประสิทธิภาพการพฒันาแหล่งนาํผิวดินและใตดิ้นเพืออุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและ   

             อุตสาหกรรม 

         3)พฒันาระบบชลประทานและจดัหาแหล่งนาํตน้ทุนเพียงพอและมีคุณภาพต่อการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สนบัสนุนเกษตรกรทาํแหลง่นาํในไร่นา พร้อมผนันาํจากลุ่มนาํอืน  ๆและสร้างระบบโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สร้างความรู้ความเขา้ใจเรืองการใชน้าํ การตะหนกัถึงคุณค่านาํ และอนุรักษฟื์นฟูแหลง่นาํอย่างมีส่วนร่วม 

6) วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้และขอ้มูลเพือสนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรนาํ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมันคงของบ้านเมือง 

เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนยก์ลางกองกาํลงัเสริมสร้างความมนัคงทางการทหารทีสําคญัในภูมิภาคและประเทศ 

- เป็นศูนยป์ระสานเครือข่ายการบริหารจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาสงัคมความมนัคงในพืนที    

   และภูมิภาคและประเทศเพือนบา้น 

กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ดงัต่อไปนี 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของชาติ 

        2) การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

        3) การเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภยัพิบติัสาธารณะ 

       4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) 

       5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
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        ยุทธศาสตร์ ทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา             

ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.) ยทุธศาสตร์การสานต่อ

แนวทางพระราชดําริ 

 

1.1 ประสานและบริหารการจดัการนาํ ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระ    

   เจา้อยูห่วัฯ เมือ   ปี  2538 เพือแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอุทกภยัอย่างเป็นระบบ 

1.2 พฒันาขดุลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งนาํ สงวนและเกบ็กกันาํเพือการเกษตร เพือการ

อุปโภคและบริโภครวมทงัวางโครงการเพือแกไ้ขปัญหานาํท่วมและนาํแลง้ 

1.3 พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเ้ขา้ใจเรืองการใชน้าํ 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มให้คุม้ค่า 

2) ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

 

2.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 พฒันาและเตรียมบุคลากรดา้นการศึกษา(ครู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน) ใหเ้ป็นผูมี้

คุณภาพมีทกัษะและศกัยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน  

2.3  สนบัสนุนใหมี้การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเครืองมือและประกอบการศึกษา

เป็นเครืองมือของชุมชนและประชาชนทวัไป  

2.4 สนบัสนุนศนูยค์อมพิวเตอร์ระดบัชุมชนเพือเพิมทกัษะประชาชนในชุมชน  สนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกหมู่ทุกระดบัใหเ้ตรียมพร้อมและตระหนกัถึงความสาํคญัของการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนในทุกดา้น 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

3)  ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการเกษตร 

 

3.1 พฒันา ปรับปรุงพนัธุ์พืชและเมล็ดพนัธุ์พืชทีดีมีคุณภาพเพือการเกษตรกรจะไดเ้พิมผลผลิต 

โดยส่งเสริมใหเ้กิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทงั

ภาครัฐและเอกชน 

3.2  ลดตน้ทุนการผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี้คุณภาพ พฒันา

สินคา้ OTOP ใหมี้มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทงัภาครัฐ

และเอกชน 

3.3  สนบัสนุนการจดัตงักองทุนเพือการเกษตรกรในหมู่บา้น (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆปรับปรุง

รูปแบบเก่าใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน 

3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการถนอมและแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรอยา่งมีคุณภาพ  นาํเครืองจกัร

และเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใช ้เพือเพิมมูลค่าสินคา้และปริมาณสินคา้คุณภาพในทอ้งถิน 

3.5 สนบัสนุนการทาํการเกษตรทางเลือก  เพือเพิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศยัเทคโนโลยทีีทนัสมยัโดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบั

หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถินใหมี้การเลยีงสัตวเ์ศรษฐกิจ เพือการบริโภค เพือจาํหน่ายและเพือ

การอนุรักษ ์ โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน 

4.) ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาสังคม 

 

4.1ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนใหเ้ขม้แขง็เพือเป็นผูน้าํการ

พฒันาชุมชนและทอ้งถินทีมีคุณภาพ 

4.2ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเดก็  สตรี   เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส

ประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
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 4.4  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถิน เพือเตรียม  

       ยกระดบัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

4.5 ดาํเนินการ สนบัสนุนและประสานรัฐบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทุกระดบัเพือป้องกนั

และใหมี้การปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาํหน่ายยาเสพติดในทุก

ระดบั   

4.6 ดาํเนินการ โครงการ  อบจ. สัญจรเพือใหบ้ริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความตอ้งการของประชาชนในพืนทีตลอดจนการแกไ้ขความดือดร้อนของประชาชน 

4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียติรคุณผูที้เป็นแบบอยา่งทีดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทงั

จดัสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame )  เพือประกาศเกียรติคุ ผูมี้คุณูปการ  และ สร้างชือเสียง

ใหแ้ก่จงัหวดันครราชสีมา 

5)  ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการสาธารณสุข 

 

5.1 สนบัสนุนการจดัตงักองทุน และเพิมสวสัดิการเพือการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 

5.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดบัทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

เพือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการทีดี ทวัถึง และทนัเหตุการณ์ โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล และหน่วยงาน หรือองคก์รทีเกียวขอ้ง  

5.3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดบั ใหมี้สุขภาพแขง็แรง โดยใหก้ารเรียนรู้

การดูแลสุขภาพการออกกาํลงักาย การป้องกนัโรค การใชย้าอยา่งถูกตอ้ง การรับประทาน

อาหารทีมีประโยชน์และการเขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดา้นสาธารณสุขตาม

ขนัตอนและวิธีการทางการแพทย ์ 

6)  ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

 

    6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพฒันาดา้นโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืนฐานใหส้อดคลอ้ง  

กบัความจาํเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทวัถึง  

6.3 ประสาน สนบัสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืนๆ                      

       เพือสนบัสนุน เครืองมือ  เครืองจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบติังานทีมีความชาํนาญในการพฒันา 

       โครงสร้างพืนฐาน 

6.4 ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค  และส่งเสริม 

     ใหป้ระชาชนเขา้ใจในการใชรั้กษาสาธารณูปโภคอยา่งคุม้ค่า                     

6.5ดาํเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง  เพือแก้ไขปัญหาการจราจรความปลอดภยัและความเป็น

ระเบียบในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

7).  ยทุธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการท่องเทียว ศาสนา 

-วัฒนธรรมประเพณี  

และกีฬา 

 

   7.1 พฒันาฟืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนทอ้งถิน   

โคราช เพือการอนุรักษสื์บสานและเชือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเทียว 

   7.2 พฒันาและฟืนฟูแหล่งท่องเทียวเดิม สร้างแหล่งท่องเทียวใหม่รวมทงักิจกรรมดา้นการ

ท่องเทียวและสิงอาํนวยความสะดวกต่าง  ๆโดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน

จงัหวดั  หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองคก์รภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง 

   7.3 สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียว และสร้างเครือข่าย  

เพือพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ โดยจบัคู่ธุรกิจพฒัฯคุณภาพสินคา้และขยายตลาดสินคา้

ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ  

     7.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ รวมถึง

การสร้างความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ  
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8)  ยทุธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  

 

   8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพือให้

รองรับการปฏิบติัภารกิจหนา้ที ตามทีกฎหมายกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเพือรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนทงันีรวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และแลกเปลียนความรู้และทศันคติ

ในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ            

ในโลก 

   8.2  นาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองคก์ร เพือใหก้ารบริการกบัประชาชนได้

สะดวก รวดเร็ว แม่นยาํ โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

   8.3  สนบัสนุนบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรม   

การทาํวิจยั เพิมพูนความรู้ เพือยกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิผลในการ

บริการประชาชนและในการสือสารและร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน 

   8.4 บูรณาการการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน  เพือพฒันาทอ้งถิน สร้างประโยชน์สูงสุด แกป่ระชาชนในจงัหวดั

นครราชสีมา 

   8.5 พฒันาระบบการบริการและอาํนวยการ  แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วม                

   8.6 เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

9)  ยทุธศาสตร์ด้านการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 

9.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตงัระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ 

9.2  ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองคก์รที

เกียวขอ้ง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

9.3 ส่งเสริม และสนบัสนุนการติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานทีสาํคญั เพือ  

สร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

9.4 สนบัสนุนการฝึกอบรมจดัตงัและอบรมฟืนฟูตาํรวจบา้น และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน(อปพร.) และอาสาสมคัรอืนๆ เพือเป็นกาํลงัสนบัสนุนเจา้หนา้ทีรัฐ และดูแลรักษาความ

ปลอดภยัและการจราจรในชุมชนหมู่บา้น  

9.5ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

9.6ส่งเสริมสนบัสนุนการปรับปรุงการแกไ้ขปัญหาการจราจรเพือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผู ้         

ใชร้ถใชถ้นน 

9.7ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัอุบติัเหตุการใชถ้นน 

10)  ยทุธศาสตร์ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม 

 

10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ภาคเอกชน          

ในการพัฒนาฟืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิงแวดล้อม แหล่งนํา ลุ่มนาํลาํคลอง และป่าไม ้             

ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์   

10.2 ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและภาคเอกชน 

ในการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึก เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ/มลภาวะและปัญหา

สิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถินทุกระดบั 

10.3 ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการทีเกยีวขอ้ง องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน ในการจดัระบบกาํจดัขยะรวม เพือจดัการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลอยา่งเป็นระบบ   
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 องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่ 

               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่ ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ เพือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึง

เป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวงัทีจะเกิดขึนหรือบรรลุในอนาคตขา้งหนา้  ดงันี     

           วิสัยทัศน์ (Vision)     

                “  โนนประดู่  ตําบลน่าอยู่  เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง   ศูนย์กลางการบริหารจัดการทีดี  เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ”        

           พันธกิจ   (MISSION) 

 1.การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน และพฒันาตาํบลใหเ้ป็น "ตาํบลน่าอยู่ "  

 2.พฒันาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการดา้นสาธารณสุขเพือสุขอนามยั และเสริมสร้างความ    

   เขม้แขง็ภาคประชาชน และรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3.พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการทีดี  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

              4.ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํรงชีวติตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง เพิมความรู้ดา้นวชิาการเกษตรกรรม   

                 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ และพนัธ์ุขา้วหอมมะล ิ

              5.ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพือรองรับประชาคมอาเซียน 

              6.อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิน ภูมิปัญญาทอ้งถิน  

              7.ส่งเสริม พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการท่องเทียว  

        เป้าประสงค์ (Goals)  

             1.เพือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและพฒันาตาํบล เพือมุ่งสู่  “ ตาํบลน่าอยู่  ” 

            2.เพิมขีดความสามารถในการพฒันาสังคม คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจดัการด้าน

 สาธารณสุข และเสริมสร้างความ  เขม้แขง็ภาคประชาชน และการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3.เพือพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  

4.เพิมขีดความสามารถในการดาํรงชีวติตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนบัสนุนใหค้วามรู้ดา้นวชิาการ  

             ในการเพิมผลผลิตทางการเกษตร    ใหค้วามรู้ดา้นเกษตรอินทรีย ์ และปรับปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะล ิ

          5.เพือเสริมสร้างขีดความสามารถการจดัการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพือเตรียมความ

 พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

6.เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการอนุรักษ ์ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถนิ ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

7.เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการอนุรักษ ์ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม และ 

  ส่งเสริมการท่องเทียว 

       

  ยุทธศาสตร์ (Strategies)  และแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที 1. ด้านการพัฒนาสังคม 

        เป้าหมาย  

                 พฒันาคุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูสู้งอายุ ผูติ้ดเชือ เดก็ สตรี และเยาวชนให้เขา้ถึงการบริการขนัพืนฐาน

อย่างทวัถึง ประชาชนมีสุขภาพทีดี  การจดัสวสัดิการชุมชน  โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ประชาชนมี

ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน  “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  ภายใตก้ารมีส่วนร่วม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ

เปลียนแปลง ” 
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                   แนวทางการพัฒนา  

      1.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมพฒันาบทบาทคณะกรรมการหมู่บา้น การจดัสวสัดิการชุมชน ใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็  

             ตลอดจนแรงงานในทอ้งถิน เพือเตรียมยกระดบัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมประกาศเกียรติคุณผู้เป็น

แบบอย่างทีด ี

1.2  แนวทางการพฒันา พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของสตรี  ผูสู้งอายุ  ผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาส ผูติ้ดเชือเอดส์และผูย้ากไร้ 

1.3   แนวทางการพฒันาคุณภาพของเดก็และเยาวชน  

1.4   แนวทางการพฒันา การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด          

 ตัวชีวัด   

       1. ผูน้าํชุมชนเขม้แขง็  ชุมชนสามารถพึงตนเอง  ลดการพึงพิงจากภายนอกและมีการรวมกลุ่มเพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

       2.สามารถจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลโนนประดู่ และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการ

ชุมชน 

       3. จาํนวนผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติเพิมขึน  

4.ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ  โดยการ เสริมสร้างครอบครัวใหเ้ขม้แขง็  มีสัมพนัธภาพทีดีเกิด

ความอบอุ่น ดว้ยมิติทางวฒันธรรม จารีตประเพณี และค่านิยมทีดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 

5.ร้อยละกลุ่มเดก็ เยาวชน ประชาชนทวัไป มีเวทีสาํหรับการแสดงออก หรือทาํกิจกรรมต่างๆ มีสัมพนัธภาพ                

  ทีดี เกิดความรัก ความสามคัคีในชุมชน 

6. ร้อยละของประชาชน/เยาวชน  ทีมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

                 เป้าหมาย  

          เพือก่อสร้าง ซ่อมแซม บาํรุง รักษาทางบก ทางนาํ และทางระบายนาํ พร้อมทงัจดัใหมี้สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนประดู่  เพือใหมี้ความสะดวกในการใหบ้ริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน และเพือ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที อีกทงัยงัสามารถสนบัสนุนยุทธศาสตร์ดา้นอนืๆ อีกดว้ย 

              แนวทางการพัฒนา  

2.1 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  สะพาน  ทางเทา้       ทางระบายนาํ  ประสานกับส่วนราชการใน

การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  

2.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ฝาย  ขดุลอก คลอง  สระ หนอง  พฒันาแหล่งนาํเพือการเกษตร   

2.3 แนวทางการพฒันา  ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาทีไดม้าตรฐาน ไฟฟ้าส่องสวา่งและขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขต

ประปา  ใหท้วัถึง  

  ตัวชีวัด  

     1. ร้อยละของจาํนวนถนนทีไดม้าตรฐานเพิมขึน หรือการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางระบายนาํใหส้ามารถใชง้านไดดี้ 

     2. ร้อยละของจาํนวนการก่อสร้างฝาย ขดุลอก ขดุสระ หนอง คลอง  พฒันาแหล่งนาํ       

     3.ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร ทีอยูอ่าศยั ติดตงั/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ       

        ระบบประปา ทีไดม้าตรฐาน และปริมาณการขยายเขตระบบประปา เพิมขึน และครอบคลุมทวัถึง 

ยุทธศาสตร์ที  3.  การพัฒนาด้านประสานต่อแนวพระราชดําริ  

                เป้าหมาย 

        เพือการขดุลอก คูคลอง ลาํหว้ย สามารถแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และอุทกภยั  อย่างเป็นระบบ รวมทงัเพือส่งเสริมดาํเนินการ

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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               แนวทางการพัฒนา  

    3.1  ประสานและการบริหารการจัดการนํา  พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ลําห้วย   เพือกักเก็บนํา  เพือแก้ไขภัยแล้งและป้องกัน

อุทกภัย อย่างเป็นระบบ 

    3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการดาํเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสนบัสนุนระบบสหกรณ์ 

ตัวชีวัด 

     1. ร้อยละของจาํนวน  คูคลอง ลาํหว้ย ทีขดุลอก ทีเชือมโยงระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอืนเพือบูรณาการแหล่ง 

        นาํร่วมกนั  ในการเพือกกัเก็บนาํและแกไ้ขปัญหานาํท่วม    

    2.ร้อยละของจาํนวนประชาชนดาํเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิมขึน 

ยุทธศาสตร์ที  4.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 

 เป้าหมาย  

          ส่งเสริม สนบัสนุนการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และเมลด็ขา้วหอมมะลิ ส่งเสริมการทาํการเกษตรอินทรีย ์การใหค้วามรู้ และ

แกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตร  ตลอดจนส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตร  การเพิมมูลค่าสินคา้ อีกทงัการลดรายจ่าย 

เพิมรายได ้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ  เพือใหป้ระชาชนในตาํบลสามารถพึงตนเองได ้ ลดการพึงพิงจากภายนอก 

           แนวทางการพัฒนา             

 4.1 แนวทางการพฒันา สนบัสนุนปรับปรุงพนัธ์ุพืชและเมลด็พนัธ์ุขา้ว     หอมมะลิ  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์แกปั้ญหาดินเคม็   

รวมทงัส่งเสริมการเกษตรทางเลือกและการใชป้ระโยชน์จากมูลสัตว ์

  4.2 แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร  และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ    

ตัวชีวัด 

          1.ร้อยละของเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ เพิมขึน 

          2.ร้อยละของจาํนวนพืนทีการเกษตรทีมีการปรับปรุงดิน การแกไ้ขปัญหาดินเคม็  

          3.ร้อยละของจาํนวนเกษตรกรทีทาํเกษตรอนิทรียต์น้ทุนการผลิตลดลงสามารถพึงตนเองไดล้ดการพึงพิงจากภายนอก 

          4.ร้อยละของประชาชนทีไดรั้บการส่งเสริมอาชีพ มีรายไดเ้พิม  

          5.ร้อยละของเกษตรกรทีใชเ้กษตรทางเลอืก  หลีกเลียงการใชส้ารเคมี 

ยุทธศาสตร์ที  5.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

           เป้าหมาย 

          ส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัของประชาชนในระดบัตาํบล หมู่บา้นใหมี้สุขภาพแขง็แรง  โดยการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ 

การออกกาํลงักาย การป้องกนัโรค ตลอดจนใหป้ระชาชนไดรั้บบริการทีดีดา้นสาธารณสุขขนัพืนฐานอย่างทวัถึง ครอบคลุม 

และทนัเหตุการณ์  โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 แนวทางการพัฒนา  

    5.1  แนวทางการพฒันา สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) และการใหบ้ริการ 

           ประชาชน (ระบบการ แพทยฉุ์กเฉิน 1669) ทีดีทวัถึงและทนัเหตุการณ์  

    5.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  โดยใหก้ารเรียนรู้ดูแลสุขภาพ  การป้องกนัโรค อย่างถูกตอ้ง และ 

        สนบัสนุนวสัดุ/เครืองออกกาํลงักาย และสร้างลานออกกาํลงักาย  

ตัวชีวัด   

 1.ร้อยละของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) มีศกัยภาพการทาํงานเพิมขึน 

2. ร้อยละของประชาชนทีเขา้ถึงระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 1669  ไดท้วัถึง 

3. ร้อยละของโรคติดต่อ /โรคไม่ติดต่อ  ในทอ้งถนิลดลง 

4.ร้อยละของผูพิ้การมีทกัษะในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกตอ้ง  
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5.ร้อยละของประชาชนทีมีการออกกาํลงักาย 

 

ยุทธศาสตร์ที  6. ด้านการศึกษา    

เป้าหมาย  

 พฒันาระบบการศึกษาในพืนที  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการศึกษาทงัในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

สอดคลอ้งกบัวถิีของชุมชน  พฒันาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ  เพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

             แนวทางการพัฒนา 

6.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ทงัในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั สนบัสนุนให ้

         มีศูนยเ์รียนรู้ และศูนยค์อมพิวเตอร์ระดบัชุมชน  พร้อมเสริมสร้างพฒันาการเดก็ใหเ้หมาะสมตามวยั  

6.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ บุคลากรทางการศึกษา  การเพิมทกัษะและศกัยภาพ เพือรองรับ  

       ประชาคมอาเซียน 

ตัวชีวัด  

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

2. ร้อยละของประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่างทวัถงึ และมีคุณภาพเพิมขึน 

3. ร้อยละของประชาชนทวัไป มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน รู้เท่าทนัโลก  เตรียมพร้อมสําหรับการ

เปลียนแปลงในอนาคตเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที 7. ด้านการพัฒนาการท่องเทียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา      

            เป้าหมาย 

         การบาํรุงพุทธศาสนา อนุรักษศิ์ลปะ จารีตประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิน ภูมิปัญญาทอ้งถนิ ใหค้งอยู่สืบไป  

รวมถึงส่งเสริมการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชนทวัไป และสถานทีสําหรับพกัผ่อนหย่อนใจ 

         แนวทางการพัฒนา   

7.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม และพิธีทางศาสนา  การอนุรักษ ์ฟืนฟู ศิลปวฒันธรรม  และภูมิปัญญา  

       ทอ้งถินและสนับสนุนส่งเสริมเชือมโยงให้มีแหล่งท่องเทียว 

7.2 แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬา และการแข่งขนักีฬาประเภท ต่างๆ  ก่อสร้างลานกีฬา สถานทีออก 

       กาํลงักาย และนนัทนาการ 

ตัวชีวัด 

          1. ร้อยละของประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิน  ไดรั้บการฟืนฟู สืบสาน อนุรักษใ์หค้งอยู่คู่ทอ้งถิน และลูกหลานสืบไป 

        2. ร้อยละของจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา ทีเพิมขึน 

        3. ร้อยละของจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา/ชุมชนเขม้แขง็ทีเอาชนะยาเสพติดทีเพิมขึน 

ยุทธศาสตร์ที  8.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี    

เป้าหมาย  

พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนือง และเพิมขีดความสามารถในดา้นการบริหาร

จดัการ การเงิน การคลงั และงบประมาณ  ใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนใหภ้าค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน 

  แนวทางการพัฒนา  

 8.1  แนวทางการพฒันา   การพฒันาและเพิมขีดความสามารถในดา้นการบริหารงาน การบริการแก่ประชาชน พร้อมนาํ 

         ระบบสารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้ริการกบัประชาชนไดส้ะดวก  รวดเร็ว  

  8.2 แนวทางการพฒันา การส่งเสริมสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน  รับรู้ขอ้มูล 
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       ข่าวสารรวมทงัสนบัสนุนบุคลากรใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรมเพิมพูนความรู้ ในการสือสาร เพือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

ตัวชีวัด 

        1.ร้อยละของบุคลากรผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนืองเพิมขึน อย่างนอ้ย 1 หลกัสูตรและปฏิบติังานไดอ้ย่างมี 

    ประสิทธิภาพ 

        2. ร้อยละของคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบติัราชการประจาํปี เพิมขึน 

         3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน เพิมขึน 

 

ยุทธศาสตร์ที  9.  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

       เป้าหมาย 

      เพือใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน หน่วยงาน มูลนิธิ การกุศล ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนใน

การดูแล ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น  และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นความมนัคงปลอดภยั 

  แนวทางการพัฒนา 

9.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการ  กุศล ฯลฯ  ในการป้องกนัภยั และช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั  และสนบัสนุนการติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานทีสําคญั   

9.2  แนวทางการพฒันา   สนบัสนุนการฝึกอบรม อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและอุบติัเหตุ และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นความมนัคงปลอดภยั 

 

ตัวชีวัด 

    1. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น  

    2. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

    3. ร้อยละของผูป้ระสบอุบติัเหตุ ลดลง 

 

ยุทธศาสตร์ที  10.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม         

 เป้าหมาย   

         ส่งเสริม สนบัสนุน รณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิงแวดลอ้มของชุมชน  

ตลอดจนการบริหารจดัการการกําจดัขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  อีกทงัฟืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ งแวดลอ้ม แหล่งนํา และส่งเสริมการปลูกป่า  โดยเน้นให้ประชาชนมีส่ วนร่วม ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน 

          แนวทางการพัฒนา 

10.1 สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรป่าไม ้

10.2 สร้างจิตสาํนึกในการรักษาความสะอาด  การบริหารจดัการและรณรงคก์ารกาํจดัขยะ มูลฝอย และสิงปฏิกูลอย่าง           

         เป็นระบบ 

ตวัชีวดั 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการฟืนฟูอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้มในทอ้งถนิเพิมขึน  

2. ร้อยละของประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการรณรงคส์ร้างจิตสํานึกในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม  และมี

ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดจดัการขยะมูลฝอย 
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แผนทียุทธศาสตร์ 02 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบาย  คสช.  ยทุธศาสตร์จงัหวดันครราชสีมา 

และกรอบการประสานแผนพฒันาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถินจงัหวดันคราชสีมา 

 

กรอบการประสาน

โครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

นโยบายคณะรักษา                 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา 

            จงัหวดั 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อ

แนวทางพระราชดาํริ 

6.ยุทธศาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน 

6.การเพิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ (6.8) 

5.พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มและการบริหาร

จดัการนาํอย่างบูรณาการ 

2.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการศึกษา 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอยา่งยงัยนื 

4.การศึกษาและเรียนรู้  การ

ทะนุ บาํรุงรักษาศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

4.การพฒันาสังคมคุณภาพที

ทวัถึง และยงัยืนเพือสู่การเป็น

เมืองน่าอยู ่

3.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาการเกษตร 

3.ยุทธศาสตร์ความเขม้แขง็ 

ภาคเกษตร  ความมนัคงของ

อาหารและพลงังาน 

 

6.การเพิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ (6.4) 

(6.11) (6.15) (6.16) และ

(6.17) 

 

1.พฒันาปัจจยัแวดลอ้มทางการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรม

การเกษตรและเชือมโยงห่วงโซ่

อุปทานเพือการพฒันาไปสู่ครัว

โลก และฐานการผลิตพลงังาน

สะอาด 

4.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสงัคม 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

3.การลดความเหลือมลาํ

ของสงัคม และการสร้าง

โอกาสการเขา้ถงึบริการ

ของรัฐ 

 

4.พฒันาสงัคมคุณภาพทีทวัถึง

และยงัยืนเพือสู่การเป็นเมืองน่า

อยู ่

5.พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม และการบริหาร

จดัการนาํอย่างบรูณาการ 

5.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาสาธารณสุข  

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอยา่งยงัยนื  

 

5.การยกระดบัคุณภาพ

บริการดา้นสาธารณสุขและ

สุขภาพของประชาชน 

4.พฒันาสงัคมสุขภาพทีทวัถึง

และยงัยืนเพือสู่การเป็นเมืองน่า

อยู ่

6.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

4.ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ

เติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยงัยนื 

 

6.การเพิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

(6.12) 

7.การส่งเสริมบทบาทและ

การใชโ้อกาสในประชาคม

อาเซียน 

2.พฒันาระบบโลจิสติกส์และ

การคา้เพือเป็นศูนยก์ลางความ

เจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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7.ยุทธศาสตร์การ

พฒันาการท่องเทียว  

ศาสนา-วฒันธรรม 

ประเพณี  และกีฬา 

 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติอยา่งยงัยนื 

 

4.การศึกษาและเรียนรู้การ

ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม 

 

6.การเพิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ (6.6) 

 

3.พฒันาศกัยภาพการท่องเทียว

และผลิตภณัฑชุ์มชนเพือสร้าง

และกระจายรายไดไ้ปสู่

ประชาชนในพืนที 

4.พฒันาคุณสงัคมคุณภาพที

ทวัถึงและยงัยืนเพือสู่การเป็น

เมืองน่าอยู ่

8.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจดัการบา้นเมือง 

ทีดี 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

1.การปกป้องและเชิดชู

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

6.การเพิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

(6.10) 

10. การส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผ่นดินธรรมาภิ

บาล และป้องกนัปราบ  

ปรามการทุจริต และพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 

4.พฒันาสงัคมคุณภาพทีทวัถึง

และยงัยนืเพือสู่การเป็นเมือง 

น่าอยู ่

6.ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและความมนัคง

ของบา้นเมือง 

 

 

9.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

รักษาความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 

 

 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม 

 

6.ยุทธศาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน 

3.การลดความเหลือมลาํ

ของสงัคม  และสร้าง

โอกาสการเขา้ถงึบริการ

ของรัฐ (3.6) 

 

 

6.ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและความมนัคง

ของบา้นเมือง 

10.ยุทธศาสตร์ดา้นการ

อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิงแวดลอ้ม 

 

 

 

6.ยุทธศาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน 

8.การพฒันาและส่งเสริม

การใชป้ระโยชน์จาก

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี  

การวจิยัและพฒันา และ

นวตักรรม (8.2) 

 

9.การรักษาความมนัคงของ

ฐานทรัพยากร  และการ

สร้างความสมดุลระหวา่ง

การอนุรักษก์บัการใช้

ประโยชนอ์ย่างยงัยืน 

5.พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม  และการบริหาร

จดัการนาํอย่างบรูณาการ 

 


