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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖๓) เป็นการกาหนดว่าในอนาคตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี จะ
เป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนว
ทางการพัฒนาดังนี้
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้ า ตาบลสารภีมีทั้งหมด
๑๕ หมู่บ้าน และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่
ดี จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เป็นองค์การที่มีการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ทัน สมัย บริ การรวดเร็ ว ประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี ฟื้น ฟูวัฒ นธรรมประเพณี ท้องถิ่ น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง”
2. พันธกิจการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๕. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๔. เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๕. เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อส่งเสริมการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
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๑) ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้ง
ระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๒การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV
๑.๓ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทุกระดับ
๑.๔การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้า
๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแล
สุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
๑.๖ การปูองกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
๑.๗ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนา
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๐ ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกาลังกายสนามกีฬาและนันทนาการ
ชุมชน
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๒.๑การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และการ
ปรับปรุงบารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
๒.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๒.๓ การสร้างและบารุงรักษาทางบกทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ
๒.๕ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองจังหวัด
๓) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ ส่งเสริมการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
๓.๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๓.๕ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตาม
การทางานขององค์กรตนเอง
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๔) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
๕.๒ การกาจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะระดับ
อาเภอ
๕.๓ การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
๕.๔ การจัดการ การบารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ การใช้ประโยชน์จากปุาไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๕ การสนับสนุนและรณรงค์ที่ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ
พัฒนาแหล่งน้า คลองส่งน้า และกระจายการใช้ประโยชน์
๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้า
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๗.๒ การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
๗.๓ การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
๗.๔ เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตร/สินค้าชุมชน
๗.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
๗.๖ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
4. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลยึดถือเป็น
แนวทางในปัจจุบัน ๙ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และ
พลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
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๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๗. ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการให้บริการอย่างแท้จริง
๘. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
5.ค่านิยมหลักของคนไทย เพี่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
๑. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มี ส ติ รู้ ตั ว รู้ คิ ด รู้ ท า รู้ ป ฏิ บั ติ ตามพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้ า เหลื อ ก็ แ จกจ่ า ย จ าหน่ า ยและขยายกิ จ การ เมื่ อ มี ค วามพร้ อ ม โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุ ายต่า หรือ
กิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
6. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่
จากภยั น ตรายทั้งปวงและร่ ว มกัน พั ฒ นาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้
ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
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7. การพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ตามอานาจ หน้าที่
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑) งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นาข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้าในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดาเนินการ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ และ
ทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใดและจาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกาหนดไว้เป็นแผนงานโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี
๑.๒) งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณา
การเพื่อปูองกันน้าท่วม ในฤดูน้าหลาก และการขาดน้าสาหรับอุปโภคบริ โภคในฤดูแล้ง ให้สารวจข้อมูลแหล่ง
น้าโดยระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคเพื่อ
วางแผนบารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนสารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟูาสภาพเครื่องสูบน้า สถานีสูบน้า คลองส่งน้า หากจาเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อปูองกันการ
ดาเนิน การในพื้นที่ซ้าซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกตามแนวทางของสานักงบประมาณ)
๑.๓) งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ควรนาผังเมือง /ผังชุมชนมา
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑) งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสาคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้
สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสาหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทาควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้
กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานทาเพื่อให้สามารถดารงชีพได้อย่างเหมาะสม จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้ความสาคัญกับข้อมูลของการทานา เช่น จานวนครัวเรือน
จานวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน้าเช่น แหล่งน้าเขตชลประทาน แหล่งน้านอกเขต
ชลประทาน ปริมาณน้าฝน การนาไปใช้เพื่อการเกษตรประเภทการทานา เป็นต้น โดยอาจจัดทาเป็น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า)
๒.๒) งานด้านสวัสดิการสังคม
(1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่าง
ทั่วถึง โดยมีการจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อการคาดการณ์จานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
ล่วงหน้า และกาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
(2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้ องถิ่น ควรให้ความสาคัญในการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้พิการ
(3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน
หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลกาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทา
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แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานาแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มี
ที่อยู่อาศัย
๒.๓) งานด้านการศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดย
การส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๔) การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควร
ได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน ควรให้ความสาคัญในการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้าน
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้าน
วัฒนธรรมและศาสนา ด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมือง
การปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๘๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
๒.๕) งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การ
ปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป
๒.๖) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๑) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย
ภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู้นาชุมชนสนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
(๒) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ปูองกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ของประชาชนและสังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อ
พิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น
๓) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๑) ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้นาข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวั ตถุอันตราย ภัย
จากไฟปุา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางปูองกัน หรือลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
จากสาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงปูองกันและกาหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น
(๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหาร
และข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
(๒) การซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดชั้นการบังคับ
บัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณและ
(๓) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นที่
๓.๒) การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจาก
ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่และการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันเป็นไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓.๓) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาและการช่ วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓.๔) งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัย
อันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการปูองกันเพื่อลดจานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจาเป็นต้องซ่อมแซม
ขอให้เร่งดาเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๔) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔.๑) งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒) งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร
ในพื้นที่อาทิการให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจาหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช
การบารุงรักษาดินจัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่า และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่
๔.๓) งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่า
สามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และ
เหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้
ค้าขาย
๔.๔) งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิต
ชุมชนเช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร
๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาปุาและน้า การฟื้นฟูสภาพและ
คุณภาพการปูองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เอื้อต่อการดารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรเป็นการร่วมมือกันดาเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขต
จังหวัดเพื่อให้เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
๖) ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑) งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มี การต่อยอดขยาย
ความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
๖.๒) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตะลักษณ์ของท้องถิ่น
๖.๓) การอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
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8. นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล/คสช.
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้
มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจ หน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยดาเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ย งและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์
๒.๔) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลทีไ่ ด้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดี
กับผู้กระ ทาผิดตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมา
จัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
9. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน
สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้กาหนดตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย
ชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรม
ของ” เป็น “ศูนย์กลาเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน”
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เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าใน
ภูมิภาคและประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการข่างขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่
ครัวโลก
เปูาประสงค์
๑. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูอาหารและพลังงานทดแทน
๓. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท้องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า
ชายแดน
เปูาประสงค์
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน
เปูาประสงค์
๑. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ โคราชเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน
เป้าประสงค์รวม
๑. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่ง
สู่เมืองที่น่าอยู่
๒. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วง
โซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
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2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่
การเป็น “ครัวของโลก”
2. มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต
3. เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม
เพื่ออาหารปลอดสารพิษ
2. สนับสนุนเครือข่ายวิ สาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล
3. พัฒนาการสร้างตราสินค้า(Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
4. ส่งเสริมการแปรณรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่
ภูมิภาคอินโดจีน
๒. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้า
และการลงทุน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการ
ลงทุนที่มปี ระสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์
อารยธรรมขอมที่เก่าแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
๓. พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการช่ อ งทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชน
OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียน
๔. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยง
๕. วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
เป้าประสงค์
 เป็นเมืองที่น่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ
คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
 ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการมีงานทาและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
๓. ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
4. สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน
5. ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้ พิการทุพพลภาพ และผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
6. เสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบเพื่อปูองกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย
และน้าเสีย
 ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้าในพื้นที่อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด
2. บริ ห ารจั ดการน้า เพิ่มประสิ ทธิภ าพการพัฒ นาแหล่ งน้าผิ ว ดินและผิ ว ใต้ดิน เพื่อ
อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สนับสนุนเกษตรกรทาแหล่งน้าในไร่นา พร้อมผันน้าจากกลุ่มน้าอื่นๆ และสร้างระบบ
โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้า การตะหนักถึงคุณค่าการใช้น้า และอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีส่วนร่วม
6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางกองกาลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สาคัญในภูมิภาค
และประเทศ
 เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาสังคมความมั่นคงในพื้นที่และภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ของชาติ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและปูองกันปราบปราม
ยาเสพติด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ
4. ส่งเสริมหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒) พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด สร้ า งแหล่ ง น้ า สงวนและเก็ บ กั ก น้ าเพื่ อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา (ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
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๒.๓) สนั บสนุน ให้ มีการนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เ ป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) สนั บสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒ นา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ ดพันธุ์พืช ที่ดีมีคุณภาพ ส่ งเสริมให้ เกิด
เกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ นาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น
ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๓.๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จาหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น
เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕) ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐ บาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุก
ระดับเพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิ ตและการจาหน่วยยาเสพติดในทุก
ระดับ
๔.๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา
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๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)
๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓) ส่ งเสริมสุ ขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้ มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนับ สนุ น ร่ ว มมือ กับส่ ว นราชการ และองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ เพื่อ สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อเครื่อ งจั กกล ตลอดจนผู้ ปฏิ บัติ ง านที่มี ความช านาญในการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนในด้ า น
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒) พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ ในโลก
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๘.๒) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสั งกัด ให้ ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร
และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล
๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๘.๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
สาคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมจัด ตั้ งและอบรมฟื้ น ฟูต ารวจบ้า นและอาสาสมั ค ร
ปูองกันภัยฝุ ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุ นเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
13. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒ พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด สร้ า งแหล่ ง น้ า สงวนและเก็ บ กั ก น้ าเพื่ อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา (ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคาอาเซียน
๒.๓ สนั บ สนุ นให้ มีก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็น เครื่ องมื อและ
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ สนั บ สนุนศูนย์ คอมพิว เตอร์ระดับ ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน
๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่อเกษตรกรในหมู่บ้าน ( อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
นาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริม
การกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๓.๕ สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อ
จาหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น
มีสาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญ
ในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคล
ทั่วไป
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๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕ ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับเพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ
๔.๖ ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้าน
และชุมชนที่ทีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงการคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกันส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม
๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
การจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา–วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
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๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
๘.๑ ปรั บปรุงโครงสร้างการบริห ารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศต่างๆในโลก
๘.๒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม ทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชนในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
๘.๕ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามีส่ว นร่ว มในการกาหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริม และสนับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุม ชน และสถานที่
สาคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔ สนั บ สนุนการฝึ กอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น (อปพร.) เพื่ อ เป็ น ก าลั ง สนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และดู แ ลความปลอดภั ย และ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้ มี
ความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

53
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอหนองบุญมาก
วิสัยทัศน์
“ มั่งคั่ง มั่นคง อุดมคุณธรรม น้อมนาพระราชดารัส ”
เป้าประสงค์
๑. ทบทวนแผนชุมชน ให้เป็นแผนสะท้อนชุมชนที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา และร่วม
สนับสนุนโดยส่วนราชการ
๒. คุณภาพชีวิตต้องกว้างขวาง ตามลาดับความพร้อม มุ่งเน้นพัฒนาเรื่อง
- ความมั่งคั่ง (อยู่ดี กินได้ พอใจ และยั่งยืน)
- ความมั่นคง (ใจสบาย ทุกข์หาย ชุมชนปลอดภัย)
- ความพอเพียง (รายได้ ภายใต้การรู้ตัวเอง)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับรู้ มีส่วนร่วมการพัฒนาที่แม้ไม่ใช่เปูาหมายของ อปท.
แต่อยู่ในกรอบอาเภอ บทบาทหน้าที่ของ อปท.
๔. สร้างการเรียนรู้ เพื่ออาชีพหลักและรอง ให้มีรายได้ต่อเนื่อง ลดบทบาทการประชานิยม
๕. เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และพื้นที่การเกษตรที่เป็นผลผลิต เช่น มันสาปะหลัง อ้อย
พืชสวน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของอาเภอ
๖. คน สังคม ต้องอุดมคุณธรรม จริยธรรม เป็นสาคัญ ภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ทบทวนแผนชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ เป็นแผนที่มีประสิ ทธิภ าพรองรับการพัฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์อาเภอและจังหวัด
๒. กาหนดตาแหน่งการพัฒนาด้านอาชีพ ตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข โดยการพัฒนา
ลานค้าชุมชนและลานค้าเกษตร ไปสู่เปูาหมาย ในปี ๒๕๕๕
๓. พัฒ นาแหล่ งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อรองรับพื้นที่การเกษตร ที่จาเป็นต้องใช้น้า อาทิ
หนองยายแจว อ่างหนองไม้ไผ่ อ่างยุบใหญ่ อ่างหนองตะไก้ ลาจักราช คลองสารเพชร
๔. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ปุ๋ยชีวภาพ การงดใช้สารเคมี) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สร้ างศูนย์ การเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ลานค้าการเกษตรตามแนว
พระราชดาริ เพื่อเป็นต้นแบบ (กาลังดาเนินการ)
๖. สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนรองรับความอ่อนแอสังคม และเน้นการสร้างบ้านดิน เพื่อช่วยผู้
ยากไร้ที่อยู่อาศัย โดยให้ อปท. สนับสนุนงบประมาณ หลังละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และใช้แรงงานโดย
การลงแขก
๗. สร้างอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปูองกันการลักลอบการตัดไม้ทาลายปุาใน
ทุกตาบล
ศักยภาพเชิงการพัฒนาอาเภอหนองบุญมาก
๑. เป็นถนน ๔ ช่องทางเชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นยุทธศาสตร์การขนส่งทางบกระหว่างอินโดจีน
๒. อาเภอหนองบุญมาก อยู่ห่างจากนครราชสีมาเพียง ๕๓ กิโลเมตร เป็นเป็นจุดห่าง จาก
อีสานตอนใต้ – ไปสู่กรุงเทพฯและจังหวัดในภาคเหนือ
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๓. ที่ดินราคนถูก เหมาะแก่การลงทุน สร้างโรงงาน และเกษตร
๔. สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกว่าหลายจังหวัดในประเทศไทย (ไม่ร้อนหรือนาวจัด น้าไม่
ท่วม)
๕. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่นมีความสามัคคี ไม่มีอิทธิพลและประชาชนเป็นผู้ที่รัก
ความสงบ ประนีประนอม
15. นโยบายของคณะผู้บริหาร
นโยบายนี้เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุ มทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแต่ละด้านจะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ใน
ตาบลเป็นหลัก
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมทางบก และทางน้าให้ทั่วถึง
๑.๒ บารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้าให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
๑.๓ จัดให้มีและบารุงรักษา ไฟฟูา ประปา อย่างทั่วถึง
๒. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในตาบล
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา
๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
๒.๔ เน้นการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนให้เห็นพิษภัย และโทษของยาเสพติด
๒.๕ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๖ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ด้านสังคมและการเมือง
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา
ตาบล
๓.๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภี ดาเนินการ
๓.๓ ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๔. ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ บารุง รักษา และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ให้มีอย่างเพียงพอ
๔.๓ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มพูนพลผลิต
๔.๔ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อให้มีรายได้เสริมสาหรับประชาชนผู้มี
รายได้น้อย
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๕. ด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทางการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
๖. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ รักษาและสืบสาน ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ
๖.๓ ทานุบารุงพุทธศาสนา
๗. ด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา เยาวชนและสตรี
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา ที่มีฐานะยากจน
๗.๒ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา และผู้ติดเชื้อ H.I.V
๘. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในตาบล
๘.๒ คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๓ สร้างจิตสานึกของชุมชนให้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๙. ด้านบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ เสริมสร้างทักษะ เทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษา
๙.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

