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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
1.1 วิสัยทัศน “การศึกษากาวหนา พัฒนาสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การกีฬาสูส ากล ทองเที่ยวมีคุณภาพ บริหารคุมคา ประชาชนมีสวนรวม”
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น (พ.ศ.2556 - 2558)
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ

1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราช กองชาง / กอง
ดํารัสขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 2538 ทรัพย

เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา
สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมและน้ําแลง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และใหเขาใจเรื่องการใชน้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่ม
ทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนทุกหมูทกุ ระดับใหเตรียมพรอมและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูป ระชาคม
อาเซียนในทุกดาน เชน ดานแรงงาน ดานอาชีพ
ฯลฯ โดยเฉพาะดานการใชภาษาในสังคมอาเซียน
เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน
2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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และกองสงเสริมฯ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ 3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดี
เกษตร
มีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิม่ ผลผลิต โดย

หนวยงานรับผิดชอบ
กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุพืช
ใหมๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือ
กับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรใน
หมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4 สงเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครือ่ งจักร และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เพื่อเพิม่ มูลคาสินคาและ
ปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูท ั้งภายในและตางประเทศโดย
การรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยโดยขอความ
รวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน
3.6 สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหนายและเพือ่
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความ
รวมมือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม

4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพือ่ เปนผูนําการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ให
พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี
สาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
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4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ

สตรี ผูสงู อายุ ผูพกิ าร และผูดอ ยโอกาสโดย
การจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมและดําเนินการใหเกิด
กองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวม
ตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญใน
วิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึง่ ตนเอง เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับ
บุคคลทั่วไป
4.4 สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปใน
อนาคต
4.5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในทองถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเขาสูป ระชาคมอาเซียน
4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพือ่ ปองกัน
และใหมกี ารปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ
การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
4.7 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อใหบริการ
ประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
4.8 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท ี่เปน
แบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม
รวมทั้งจัดสรางหอเกียรติยศ ( Hall of Fame )
เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสราง
ชื่อเสียงใหแกจงั หวัดนครราชสีมา
กองสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่ม
สาธารณสุข
สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน(อสม.)
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน

ระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง
โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลัง
กาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การ
รับประทานอาหารที่มปี ระโยชนและการเขารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุข
ตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
กองชาง
โครงสรางพื้นฐาน
ดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหสอดคลอง
กับความจําเปนและความตองการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอยางพอเพียง
6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยาง
ทั่วถึง ใหสามารถตอบสนองความตองการ และ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
โดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
แหลงทองเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผูปฏิบัตงิ านที่มีความชํานาญในการกอสราง
ปรับปรุง เสนทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอน
ของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม
ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษา
สาธารณูปโภคอยางคุมคา
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแก
ประชาชน
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7. ยุทธศาสตรดานการ
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา
พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา- ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เพื่อการอนุรกั ษสบื สานตอและเชื่อมโยงสูกจิ กรรมการ
ทองเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สราง
แหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการทองเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและ
สวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวของ
7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคู
ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน
และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับ
หมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬา
อาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร 8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการ
จัดการบานเมืองที่ดี
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองคกร
ปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ตางๆในโลก
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
ภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสงู สุดของ
ประชาชน ผูรับบริการเปนสําคัญ
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สํานักปลัดฯ / กอง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ทุกสวนราชการ

75

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับ
การศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือ
กับประชาคมอาเซียน
8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสงู สุด
แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย และความ
ตองการ ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
กองทรัพยากรธรรมชาติ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ และสิ่งแวดลอม
ตางๆ
กองชาง
9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน
ราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องคกรที่เกี่ยวของ ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือ
ผูประสบภัย
9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสรางความอบอุนใจ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและ
อบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน
กําลังสนับสนุนเจาหนาทีร่ ัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมูบาน
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10.ยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน

ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง
และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ
10.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความ
รวมมือกับสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัด
ขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อยางเปนระบบ
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กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
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2.นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
การบริหารเพือ่ ใหบรรลุวิสัยทัศน จะมีนโยบายการทํางาน 10 ขอดังตอไปนี้
1. นโยบายสานตอแนวทางพระราชดําริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อ
ป 2538 เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู อาจารย นักเรียน) ใหเปนผูม ีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2.3 สนับสนุนใหมกี ารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา
2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพือ่ เพิม่ ทักษะประชาชนในชุมชน
3. นโยบายดานการพัฒนาการเกษตร
3.1 พั ฒนา ปรับ ปรุง พันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่ มผลผลิ ต โดย
สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน (อกม.)
3.4 สงเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื่องจักร และเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น
3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก
3.6 สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ
4. นโยบายดานการพัฒนาสังคม
4.1 สง เสริม และพัฒ นาบทบาทของคณะกรรมการหมูบ านและชุม ชนใหเ ขม แข็ง เพื่ อเปนผู นําการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ าน
4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
4.4 สงเสริ ม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่ อเปนบุคลากรที่มี คุณภาพของสังคมตอไปใน
อนาคต
4.5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
4.6 ดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อ ปองกันและใหมีการปราบปรามและแกไข
ปญหาการเสพ การผลิต การจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
4.7 ดําเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

78

4.8 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูทเี่ ปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมทัง้
จัดสรางหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสรางชื่อเสียงใหแก
จังหวัดนครราชสีมา
5. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.)
5.2 ส งเสริ มและสนับสนุนใหก ารรัก ษาพยาบาลประชาชนในระดับ ตําบล หมูบ านและชุมชนที่ มี
คุณ ภาพและมาตรฐาน เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารที่ ดี ทั่ วถึ ง และทั น เหตุ ก ารณ โดยร ว มมื อ กั บ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
5.3 ส งเสริ ม สุขภาพและอนามั ยของประชาชนในระดับ หมูบ านและชุม ชน ให มี สุขภาพแข็งแรง
โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง และการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง ใหสามารถตอบสนองความตองการ และ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยว
และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน
6.3 ประสาน สนับ สนุน ร วมมื อ กั บ ส วนราชการ และองคก รปกครองส วนท อ งถิ่น อื่ น ๆ เพื่ อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกอสราง ปรับปรุง เสนทาง
คมนาคม
6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน
7. นโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟ นฟูแหลงทอ งเที่ยวเดิม สร างแหล งทองเที่ยวใหม รวมทั้ งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสี ม าเพิ่ ม ขึ้น โดยร วมมื อ กั บ องคก รปกครองส วนท อ งถิ่นในจั ง หวัด หนวยงานและส วนราชการ
ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย
เพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพสิ นคาและบริ ก าร โดยการจั บ คูธุร กิ จ พั ฒ นาคุณภาพสิ นค าและขยายตลาดสิ นคาทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแต
ระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
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8. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสงู สุดของประชาชน ผูรบั บริการเปนสําคัญ
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
8.4 บูร ณาการการจัดทํ าแผนพั ฒนาทอ งถิ่น ร วมกันระหวางหนวยงานภาครั ฐและเอกชนองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสุดแกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5 เป ด โอกาสให ป ระชาชนได เ ข ามี ส วนร ว มในการกํ าหนดนโยบาย และความต อ งการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
9. นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ
9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย
9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสราง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาทีร่ ัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบ าน
10. นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ
10.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
10.3 สง เสริม สนับสนุนและสร างความรวมมือ กับ สวนราชการที่เ กี่ยวของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
3.1 วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา

“ประตูสูอสี าน ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม และการทองเที่ยว”
3.2 เปาประสงครวม
1) เพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสูก ารเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร
3) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑไหมของภูมิภาค
4) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการของ
ภูมิภาค
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5) เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ คุมครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
7) เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด
2) การพัฒนาการเกษตร
3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
4) การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6) การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
7) การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.4 กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
3.4.1 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง อุทกภัย และน้ําเสีย
1.) การกําหนดปฏิญญารวมกันวาดวยการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
2.) พัฒนาแหลงน้ําใหมและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําเดิมทีเ่ สื่อมโทรมใหกลับมาใชประโยชนได
3.) การสนับสนุนใหมีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหลงน้ําอยางเปนระบบลุม น้ํา
4.) การจัดหาน้ําที่มีคุณภาพใหเพียงพอโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ความเปนธรรมในการ
กระจายน้ํา
5.) การจัดการลุมน้ํา การมีสวนรวมของประชาชน และการสนับสนุนจากรัฐ
6.) จัดทําแผนแมบทในการจัดหาน้ําตนทุนและการจัดการน้ําอยางเปนระบบในการแตละลุมน้ํา
โดยมีโครงการและแผนงานดําเนินการอยางเดนชัด
7.) การสือ่ สารสรางความเขาใจของการพัฒนาแหลงน้ําและการอนุรักษ
8.) การสรางจิตสํานึกตอความคุมคาในการลงทุนลุมน้ําและขอผูกพันระหวางอนุภูมิภาค
กลยุทธที่ 2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อสงเสริมอาชีพ
1.) การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.) พัฒนาแหลงน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ และการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการเกษตรปศุสัตว และประมง
3.) การสรางเครือขายการเฝาระวัง ดูแลรักษาและปกปองแหลงน้าํ เพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแตตนน้ําถึง
ปลายน้ํา
4.) การบริหารจัดการความรูในการใชประโยชนจากน้ําเพื่อการดํารงชีพ
3.4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาความแข็งแกรงทางการเกษตร
1.) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ Logistic เพื่อรองรับตลาดสินคาการเกษตร ปศุสัตว และ
อุตสาหกรรมการเกษตร
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2.) สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีสูสากล โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและปรับปรุง
แหลงน้ําใหเพียงพอ
3.) สงเสริมการเลี้ยงสัตวในครัวเรือนเพื่อสรางรายไดและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในฐานราก
ชุมชน
4.) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาเครือขายการผลิตเพื่อ
ยกระดับรายไดของเกษตรกร
5.) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอมเพื่อลดตนทุนการผลิตดานเกษตร ปศุสัตว และ ประมง
6.) สงเสริมและพัฒนาตนแบบเพื่อการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกในชุมชน
7.) เฝาระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชตางๆ และโรคสัตว
8.) สงเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม
9.) สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน/ชุมชน
กลยุทธที่ 2 การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
1.) พัฒนาการรวมกลุมสหกรณและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาการเกษตรมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
2.) สงเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินคาเกษตร
3.) สงเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ และเครื่องหมายการคาสินคาเกษตร
4.) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินคาการเกษตร
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร
1.) เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินคาเกษตร
2.) สงเสริมการตลาดและเสริมสรางประกันสินคาเกษตรอยางเปนระบบ
3.) สงเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินคาเกษตรทั้งในและตางประเทศ
4.) สงเสริมการนําใชขอมูลขาวสารสนเทศเพื่อการแขงขันทางการตลาด สินคาการเกษตร
3.4.3 ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
กลยุทธที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑไหม
1.) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกหมอน โดยการปรับปรุงแหลงน้ํา
2.) สงเสริมการเลี้ยงไหมใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
1.) ผสมผสานภูมิปญญา ความรู และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ
2.) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตไหมใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของผูใช
กลยุทธที่ 3 : ยกระดับศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑไหม
1.) พัฒนาคุณภาพฝมือผูประกอบการรายยอยเขาสูมาตรฐานผลิตภัณฑไหมรองรับความตองการของตลาด
2.) พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑไหมสูความมั่นคงยั่งยืน
3.) เพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพดานการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน
4.) เสริมสรางศักยภาพเครือขายผูผลิตและผูประกอบการไหม
กลยุทธที่ 4 : สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑไหม
1.) สงเสริมพัฒนาแนวทางเพื่อการสงออกผลิตภัณฑไหม
2.) สงเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑไหม
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3.) สงเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑไหม
4.) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจําหนายผลิตภัณฑไหม

3.4.4 ยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 : การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1.) สนับสนุนความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการทองเที่ยวระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น
และประชาชน
2.) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก และการบริการพื้นฐานใน
แหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย
3.) พัฒนาความรู ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการใหบริการอยางมีคุณคาของมัคคุเทศก
ทองถิ่น
4.) ปรับปรุง บํารุง รัก ษาแหลงท องเที่ ยวทางประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปญญาโคราช
กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว
1.) พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพ (New Product) เพื่อเชื่อมโยง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เชน ผาไหม ดินดานเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ
อยางเปนระบบ เพือ่ สรางทางเลือกใหมแกนกั ทองเที่ยว
2.) สงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานและการบริการที่มีคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ
กลยุทธที่ 3 : การสงเสริมตลาดการทองเที่ยว
1.) ส ง เสริ ม การขาย (Road Show) การประชาสั ม พั นธเ ครื อ ขายฐานการตลาด การ
ประชาสั ม พันธตลาดการท อ งเที่ยวเชื่อมโยงกลุ มภายในประเทศและตางประเทศที่ มี
ศักยภาพ
2.) สงเสริมกิจกรรมการจัด Farm trip, Homestay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและ
การทองเที่ยวนอกฤดูกาล (Low Season)
3.) ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการการทองเที่ยว
4.) พัฒนาระบบฐานขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเที่ยว
มัคคุเทศกโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเทีย่ ว
กลยุทธที่ 4 : การบริหารจัดการทองเที่ยว
1.) พัฒนาโครงขายเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานปลอดภัย
2.) จั ดทํ าขอ มู ล เส นทางการท อ งเที่ ยว (Route) เชิง ธรรมชาติและประวั ติศาสตร และ
เชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน
3.) สงเสริมปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี และวิถีชีวิตชาวโคราชเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวตลอดป
3.4.5 ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 : การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการดิน ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.) สงเสริมการเพาะชํากลาไม การปลูกปาพัฒนาคุณภาพชีวิต การปลูกตนไมยืนตนปองกัน
ดินเค็ม และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาไมและความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ
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2.) บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการจัดตั้งจุดสกัด
ในพื้นที่ลอแหลม แกไขปญหามลพิษทางน้ํา กอสราง ฝายน้ําสรางความชุมชื้นแกดิน
และปรับปรุงแหลงน้ําเชิงอนุรักษ
3.) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมไมมีผลกระทบ
อยาง ยั่งยืนในชุมชน
กลยุทธที่ 2 : การปองกัน เตือนภัย แกไข บรรเทาและฟนฟูความเดือดรอนความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย
1.) พัฒนาระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรมาใชกําหนดเขตแนวและพื้นทีท่ รัพยากรปาไม ลุม น้ํา
ดินและทรัพยากรตางๆ
2.) จัดระบบการปองกัน การเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ
สาธารณภัย
3.) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทีจ่ ําเปนและเกี่ยวของในพื้นทีเ่ ปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติ
อันเกิดจากภาวะโลกรอน เชน น้ําทวม แผนดินหรือโคลนถลม น้ําแลง ตลอดจนภัยพิบัติ
เปนตน
4.) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ
กลยุทธที่ 3 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เหมาะสมเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
1.) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)และการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรโขง ชี มูล
2.) สงเสริมความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังภาวะมลพิษ
สิ่งแวดลอมตางๆ
3.) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
4.) สงเสริมการปองกันมลพิษที่แหลงกําเนิดและลดกาซเรือนกระจก
5.) พัฒนาองคความรูในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่
ลดมลพิษ
3.4.6 ยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนฯ
กลยุทธที่ 1 : สรางรายไดและศักยภาพของสังคมในระดับฐานรากโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.) สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตามศักยภาพ ความเหมาะสมและความพรอม
2.) สงเสริมกิจกรรมสูวิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจายตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.) สงเสริมใหมที ักษะฝมือในการประกอบอาชีพ และคุม ครองแรงงาน
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมในการดํารงชีวิต
1.) สงเสริมความเขมแข็งของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.) สงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ชุมชน
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3.) สงเสริมการนําศาสนา จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
4.) สงเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและนันทนาการในชุมชนแบบองครวม
5.) สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปญญาทองถิ่น
6.) ลดระดับความรุนแรงของการแพรระบาดของยาเสพติด และอาชญากรรม
กลยุ ท ธ ที่ 3 : พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต และจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให แ ก เ ยาวชน สตรี ผู สู ง อายุ และ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
1.) สงเสริมใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.) จัดใหมีระบบการบริการทางการศึกษา การแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนตามสิทธิ
ประโยชนอยางมีคุณภาพมาตรฐาน
3.) เสริมสรางภูมิคุมกันในเด็ก สตรี เยาวชนและความเขมแข็งครอบครัว ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
4.) จัดระบบการรับเรือ่ งราวรองทุกข การคุม ครองผูบ ริโภค และแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
กลยุทธที่ 4: การพัฒนาความพรอมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม
1.) พัฒนาเสนทางคมนาคมและการขนสงเพือ่ อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการขนสงและคมนาคม
2.) วางระบบการถือครองและการใชที่ดินอยางเหมาะสมและเปนธรรม
3.) จัดวางผังเมืองใหเปนระบบและเปนเมืองนาอยู
4.) สงเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอยางเพียงพอและเหมาะสม
3.4.7 ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
1.) เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐใหเปนมืออาชีพ
2.) สรางกระแสและผลักดันใหสวนราชการและ อปท. นําระบบ PMQA มาใชพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
3.) สนับสนุนใหมบี ริการ one stop service/service link และสงเสริมศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
4.) สนับสนุนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดมี าใชในหนวยงาน
ภาครัฐ
5.) ปรับปรุงศูนยราชการและสรางบรรยากาศที่ดีของทีส่ ํานักงานในทุกระดับ
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1.) การสงเสริมระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด/ระดับอําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 1
แนวทางการพัฒนา
1.) สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธที่ 4 : เพิ่มสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ
2.) สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 ตัวชี้วัด
1) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด
1.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบเกณฑ 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 : มีคณะกรรมการ คณะทํางานดานการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 2 : มีแผนแมบท และแผนปฏิบัติดานการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการแบบองครวม
ขั้นที่ 3 : มีการนําแผนไปสูการปฏิบัติการครอบคลุมบริบทของตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
ขั้นที่ 4 : มีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในการบริหารจัดการน้ํา
ขั้นที่ 5 : มีระบบการเฝาระวัง การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ําดีน้ําเสีย และการติดตาม
ประเมินผลกระทบจากการมีและการใชน้ํา
2.รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการผลิต
2) การพัฒนาการเกษตร
1. จํานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของขาวหอมมะลิเฉลี่ยตอไร
2. จํานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไร
3. รอยละของเกษตรกรผานการเตรียมความพรอมตามระบบมาตรฐาน GAP
3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม
1. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑเสนไหมที่ไดคุณภาพ
2. มูลคาที่เพิม่ ขึ้นจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม
4) การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวและบุคลากรดานการทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น
2. รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว
3. จํานวนนักทองเที่ยว/ผูเ ยี่ยมเยือนทีเ่ พิ่มขึ้น
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จในการจัดการมลพิษ
6) การพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนฯ
1. รอยละของประชาชนกลุม เปาหมายทางสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ผูสงู อายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส)ที่ผานเกณฑคุณภาพชีวิตดานสังคม
2. รอยละของหมูบาน/ชุมชนที่ไดรบั การแกไขปญหาความเดือดรอนจากการขาดปจจัย
โครงสรางพื้นฐาน
7) การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA


แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

