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ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาขององครการบรรหารสทวน
ตตาบลบบานเกาะ

“ชยุมชนนทาอยย ทมทความเขบมแขขง สรทงแวดลบอมดท คนมท
คยุณภาพและการบรรหารจพดการทททดทแบบมทสทวนรทวม

1.การพพฒนา
ชชุมชนใหหนนาอยย น
มมความเขหมแขขง 
โดยไดหรพ บ
บรรการ
สาธารณะ
โครงสรหางพพหน

2 การกกาจพด
ขยะมยลฝอย 
สรนงปฏรกยลและ
มลภาวะสรนง
แวดลหอมทมนมม
อยนางยพ นงยพน

3 สนงเสรรม
และพพฒนา
ศพกยภาพของ
คน 
ครอบครพ ว
และชชุมชนใน
การพพนง

4 การ
พพฒนาระบบ
การบรรหาร
จพดการภาค
รพ ฐทมนมมและมม
สนวนรนวม
จากทชุกภาค

วรสพยทพ ศนร

พพ นธกรจ

.1  การไดหรพ บ
บรรการดหาน
โครงสรหางพพหน
ฐานใหหมมความ
สะดวกและ

2 มลภาวะ
และสรนง
แวดลหอมไมน
เปขนมลพรษใหห
บหานเรพอนและ

3 ประชาชนมม
ศพกยภาพ มม
ความรยหมมราย
ไดหเพมยงพอ
สามารถพพง

4 การ
บรรหาร
จพดการภาค
รพ ฐทมนดมแบบ
บยรณาการ

1.  กนอสรหางและ
ปรพ บปรชุงบการชุงถนน 
สะพาน ทางเทหา ทนอ
ระบายนกหาใหหเปขนไป
ดหวยความสะดวก
 2.  กนอสรหางขยาย
เขตไฟฟห าและไฟฟห า
สาธารณะ
3.  กนอสรหางและ
ขยายเขตการ
บรรการประปา

1.  สนงเสรรม
ศพกยภาพและขมด
ความสามารถใน
การเพรนมผลผลรต
ทางการเกษตร  
อรนทรมยยและการ
แปรรยปสรนคหา
ทางการเกษตรละ
การแปรรยปสรนคหา
ทางการเกษต i ร 
2.  เสรรมสรหางและ
เพรนมทพกษะอาชมพ
ของครพ วเรพอนและ

 1.  การพพฒนาดหาน
คชุณธรรม จรรยธรรม
และวพฒนธรรม
ประเพณมทหองถรนน
 2.  การพพฒนาและ
สนงเสรรมการศพกษา
 3.  การพพฒนาสนง
เสรรมดหานสชุขภาพและ
อนามพย
 4.  การพพฒนาและ
สนงเสรรมดหาน
สวพสดรการชชุมชน 
5.  การพพฒนาและ

   1.  สรหางจรตสกานพก
และความตระหนพ ก
ในการจพดการ
ทรพ พยากรนกหาและสรนง
แวดลหอม
 2.  การบกาบพดนก หา
เสมย
 3.  การบรรหาร
จพดการและรณรงคย
กกาจพดขยะมยลฝอย

1.สนงเสรรมการมมสนวน
รนวมของประชาชนและ
องคยกรทชุกภาคสนวนใน
การพพฒนาทางการเมพอ
และสพงคม
2.  สนงเสรรมการเพรนม
ศพกยภาพของบชุคลากร
และองคยกรใหหมมขมด
ความสามารถในการ
พพฒนา
 3.  สนงเสรรมการ
พพฒนาระบบการ
บรรการประชาชนตาม

1 ยชุทธศาสตรย
การพพฒนา
ดหาน
โครงสรหาง

2 ยชุทธศา
สตรยการ
พพฒนา
ดหาน

4.ยชุทธศาส
ตรยการ
พพฒนาดหาน
สรนง

3.ยชุทธศาส
ตรยการ
พพฒนาดหาน
ดหาน

5. 
ยชุทธศาสตรย
การบรรหาร
จพดการบหาน

6 
ยชุทธศาสตรย
ตาม
แผนการ

1.  การถนายโอนภารกรจ
การจพดการศพกษา
 2. สนงเสรรมมาตรการ
ปหองกพน เฝหาระวพงรพกษา
บกาบพดผยหเสมนยงตรดยาเสพตรดละ
รพกษาสภาพชชุมชนใหหเขหม
แขขงอยนางยพ นงยพน
3.  สนงเสรรมระบบความ
ปลอดภพยในชมวรตและ
ทรพพยยสรน ลดปพ ญหาความ
รชุนแรงในครอบครพว
อาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภพย

เปบ าประ
สงคร

ยยุทธศาส
ตรร

แนว
ทาง
การ

พพ ฒน



การนตาแผนพพ ฒนาทบองถรทนไปสย ทการปฏรบพตร

4.1  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาและแผนงาน
ททท ยยุทธศาสตรร ดบาน แผนงาน หนทวยงานรพ บผรด

ชอบ
หนทวยงาน
สนพ บสนยุ น

1 ยชุทธศาสตรยการ
พพฒนาดหาน
โครงสรหางพพหนฐาน

กนอสรหางและปรพ บปรชุ งบ การชุ งถนน
สะพาน ทางเทหา ทนอระบายนกหาใหห
เปขนไปดหวยความสะดวก

เคหะและชชุมชน กองชนาง ทชุกสนวนราชการ

กนอสรหางขยายเขตไฟฟห าและไฟฟห า
สาธารณะ

เคหะและชชุมชน กองชนาง ทชุกสนวนราชการ

กนอสรหางและขยายเขตการบรรการ
ประปา

เคหะและชชุมชน กองชนาง ทชุกสนวนราชการ

2 ยชุทธศาสตรยการ
พพฒนาดหานเศรษฐกรจ

สนงเสรรมศพกยภาพและขมดความ
สามารถในการเพรนมผลผลรต
ทางการเกษตร  อรนทรมยยและการ
แปรรยปสรนคหาทางการเกษตรและ
การแปรรยป

สรหางความเขหม
แขขงของชชุมชน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

 เสรรมสรหางและเพรนมทพกษะอาชมพ
ของครพ วเรพอนและกลชุนมอาชมพ

สรหางความเขหม
แขขงของชชุมชน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

สรหางความตระหนพ กแกนผยหประกอบ
การและผยหบรรโภค

บรรหารงานคลพง กองคลพง ทชุกสนวนราชการ

3 ยชุทธศาสตรยการพพฒนา
ดหานดหานคชุณภาพชมวรต

การพพฒนาดหานคชุณธรรม 
จรรยธรรมและวพฒนธรรม
ประเพณมทหองถรนน

ศาสนา 
วพฒนธรรมและ
นพ นทนาการ

กองการศพกษาฯ ทชุกสนวนราชการ

การพพฒนาและสนงเสรรมการศพกษา การศพกษา กองการศพกษาฯ ทชุกสนวนราชการ
การพพฒนาสนงเสรรมดหานสชุขภาพ
และอนามพย

สาธารณสชุข กองสาธารณ
สชุขฯ

ทชุกสนวนราชการ

การพพฒนาและสนงเสรรมดหาน
สวพสดรการชชุมชน 

งบกลาง สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

 การพพฒนาและสนงเสรรมดหานกมฬา
และการนพ นทนาการ

ศาสนา 
วพฒนธรรมและ
นพ นทนาการ

กองการศพกษาฯ ทชุกสนวนราชการ

4 ยชุทธศาสตรยการ
พพฒนาดหานสรนง
แวดลหอม

สรหางจรตสกานพกและความตระหนพ ก
ในการจพดการทรพ พยากรนกหาและ
สรนงแวดลหอม

เคหะและชชุมชน กองสาธารณ
สชุขฯ

ทชุกสนวนราชการ

การบกาบพดนกหาเสมย เคหะและชชุมชน กองสาธารณ
สชุขฯ

ทชุกสนวนราชการ

การบรรหารจพดการและรณรงคย
กกาจพดขยะมยลฝอย

เคหะและชชุมชน กองสาธารณ
สชุขฯ

ทชุกสนวนราชการ

5 ยชุทธศาสตรยการบรรหาร
จพดการบหานเมพองทมน

.สนงเสรรมการมมสนวนรนวมของ
ประชาชนและองคยกรทชุกภาคสนวน
ในการพพฒนาทางการเมพอ และ
สพงคม

สรหางความเขหม
แขขงของชชุมชน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

สนงเสรรมการเพรนมศพกยภาพของ
บชุคลากรและองคยกรใหหมมขมดความ
สามารถในการพพฒนา

บรรหารทพ นวไป
บรรหารงานคลพง

ส กานพ กงานปลพด
กองคลพง

ทชุกสนวนราชการ



 สนงเสรรมการพพฒนาระบบการ
บรรการประชาชนตามมาตรฐาน
สากล (PSO)

บรรหารทพ นวไป ทชุกสนวนราชการ ทชุกสนวนราชการ

.การพพฒนาและจพดระเบมยบของ
ชชุมชนและสพงคม

รพ กษาความสงบ
ภายใน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

6 ยชุทธศาสตรยตาม
แผนการกระจาย
อกานาจฯ

การถนายโอนภารกรจการจพดการศพกษา การศพกษา กองการศพกษาฯ ทชุกสนวนราชการ
สนงเสรรมมาตรการปหองกพน เฝหาระวพง
รพกษาบกาบพดผยหเสมนยงตรดยาเสพตรดละ
รพกษาสภาพชชุมชนใหหเขหมแขขงอยนาง
ยพ นงยพน

สรหางความเขหม
แขขงของชชุมชน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

สนงเสรรมระบบความปลอดภพยในชมวรต
และทรพพยยสรน ลดปพ ญหาความรชุนแรง
ในครอบครพวอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภพย

รพ กษาความสงบ
ภายใน

สกานพ กงานปลพด ทชุกสนวนราชการ

 สนงเสรรมโอกาสการเขหาถพงบรรการ
สาธารณสชุขตามนโยบายประกพน
สชุขภาพ 30 บาท   

งบกลาง กองสาธารณ
สชุขฯ

ทชุกสนวนราชการ

สรยุปผลการพพ ฒนาทบองถรทนตามแผนพพ ฒนาทบองถรทน
 

1.นโยบายดบานพพ ฒนาเศรษฐกรจ
ผลงาน 

1.1 ดกา เนร นการจพ ดทกา โครงการฝพ กอบรมและศพ กษาดย งานเพพน อ
พพ ฒนากลชุน มอาชม พ

ประจกาปม งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอสรหางทพกษะอาชมพเพรนมราย
ไดหใหหราษฎร ในทหองถรนนและเพพนอใหหราษฎรทมนวนางงานมมความรยหทพกษะในการประกอบอาชม
ตามแนวทางเศรษฐกรจแบบพอเพมยง งบประมาณ 50,000 บาท (หหาแสนบาทถหวน)   
ผลทมนไดหคพอ กลชุนมอาชมพเขหมแขขง ราษฎรมมราย ไดห ลดการวนางงาน

1.2  ดกาเนร นการจพ ดทกาโครงการฝพ กอบรมอาชมพระยะสพ หนประจกา
ปม งบประมาณ พ.ศ.2559

 โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอสรหางอาชมพเพรนมรายไดหใหหราษฎร ในทหองถรนนและเพพนอใหหราษฎร
ทมนวนางงานมมความรยหทพกษะในการประกอบอาชมตามแนวทางเศรษฐกรจแบบพอเพมยง งบ
ประมาณ 50,000 บาท(หหาหมพนนบาทถหวน)   ผลทมนไดหคพอ  ราษฎรมมรายไดห ลดการวนาง
งาน
2.นโยบายดบานพพ ฒนาคยุณภาพชทวรต

ผลงาน



       2.1  โครงการ 26  มรถชุนายน   รกาลพกสชุนทรภยน และรวมพลพงตนอสย หยาเสพ
ตรด  เพพนอใหหความรยหแกนเยาวชนเกมนยวกพบโทษของยาเสพตรด และวรธมการปห องกพน ตนเอง 
และชชุมชน ใหหหนางไกลยาเสพตรด งบประมาณ  20,000  บาท   (หนพน งหมพนนบาทถหวน)

       2.2  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการลดอชุบพตรเหตชุทางถนน ชนวงวพนปม ใหมนและ
วพนสงกรานตยงบประมาณ 50,000 บาท  (หหาหมพนนบาทถหวน)

       2.3  ดกาเนรนการจพดซพหอพรหอมตรดตพ หงไฟกระพรรบโซลนารยเซล จกานวน 5  จชุด
ใชหในงานปห องกพนและบรรเทาสาธารณภพย     งบประมาณ   100,000  บาท  (หนพน ง
แสนบาทถหวน)

       2.4  จพดซพหอถพงดพบเพลรงเคมมชนรดแหหงขนาด 20 ปอนดย จกานวน 36 ถพง   
เพพนอปห องกพนและบรรเทาอพคคมภพ ย  งบประมาณ 98,000 บาท (เกหาหมพนนแปดพพนบาท
ถหวน)

     2.5  จพ ดซพห อถพ งนกหาอชุปโภค บรรโภค  แบบพลาสตรก  ขนาด 2,000 ลรตร
จกานวน  57  ถพ ง  

ราคาถพงละ 7,800 บาท   งบประมาณ  450,000  บาท  เพพนอแกหไขและบรรเทา
ปพ ญหาขาดแคลนนกหาอชุปโภคบรรโภค

3. นโยบายดบานโครงสรบางพพบนฐาน
ผลงาน
ดบานถนน และททอระบายนตบ า

                 3.1 โครงการกนอสรหางถนนลาดยาง ผรวจราจร แบบแอสฟพ ลทยตรก
คอนกรมต  (Asphaltic Concrete) สายบพงพญาปราบ จกานวน 5 ชนวง (เงรน
อชุดหนชุนเฉพาะกรจ)  งบประมาณ  3,088,000 บาท
                    3.2 โครงการกนอสรหางวางทนอระบายนกหา ซอยดหานขหางส กานพกงาน อบต.บหาน
เกาะ ซอย 2 งบประมาณ 50,000 บาท
                 3.3 โครงการกนอสรหางวางทนอระบายนกหาซอยดหานขหางส กานพ กงานอบต.บหาน
เกาะซอย 4 งบประมาณ 28,600 บาท
                 3.4 โครงการกนอสรหางถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
บรรเวณหอพพกนางเนตรประกายศรม (อยนขามเกาะเดรม) ถพงสมนแยกศาลปยนตา หมยนทมน 4  บหาน
โคกไผนนหอย  งบประมาณ  604,598  บาท
                 3.5 โครงการปรพบปรชุงยกระดพบถนน คสล.  บรรเวณดหานหนหาศาลา
อเนกประสงคย ถพงตกาหนพ กปยน สชุบรน หมยนทมน 3                บหานขนาย  งบประมาณ  
284,830  บาท
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            3.6 เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝาปรดเหลขกหลนอ  จกานวน 6 ฝา  
บรรเวณซอย 12  (บหานนายขม)                                          

หมยนทมน 2   บหานเกนา  งบประมาณ  41 ,500 บาท
  3.7 เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝาปรดเหลขกหลนอ  จกานวน 6 ฝา  

บรรเวณซอย 11 (บหานนางอาทร)
หมยนทมน 2 บหานเกนา  งบประมาณ  55,500  บาท

3.8.โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซม ถนน คสล.  จกานวน 6 จชุด ซอยทางเขหา
หมยนบหานบหานเกาะธานม  

หมยนทมน 6  บหานเกาะราษฎรสามพคคม  งบประมาณ  82 ,500 บาท
             3.9 เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝาปรดเหลขกหลนอ  จกานวน 17  ฝา  
บรรเวณบหานนายสมยศถพงบหาน
นายมนวง  หมยนทมน 1 บหานเกนา  งบประมาณ  122,500  บาท

3.10 เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝาปรดเหลขกหลนอ  จกานวน 6 ฝา  
บรรเวณซอย 14 หมยนทมน 1 

บหานเกาะ  งบประมาณ  41,500 บาท
           3.11 เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝาปรดเหลขกหลนอ  จกานวน 8 ฝา  
บรรเวณดหานหนหาศาลปยน ตาถพงซอย 18 หมยนทมน 1  บหานเกาะ  งบประมาณ  55 ,500  
บาท                  
           3.12 โครงการกนอสรหางถนน คสล.จกานวน 2 ชนวง บรรเวณเชพนอมตนอซอย 
8  บหานเกาะ 
(ซอยหลพงวพดบหานเกาะถพงลกาเหมพองตาใกลห)  หมยนทมน 1  บหานเกาะ  งบประมาณ 
1,237,900  บาท  
           3.13 โครงการกนอสรหางปรพ บปรชุงยกระดพบถนน คสล. บรรเวณดหานหลพง
โรงพยาบาลสนงเสรรมสชุขภาพ
ตกาบลขนาย หมยนทมน 3 บหานขนาย  งบประมาณ  229,800  บาท  
           3.14 โครงการกนอสรหางถนน คสล.จกานวน 2 ชนวง บรรเวณซอย 1  บหาน
เกนา (ซอยดหานหนหาเพชรสชุวรรณ) ถพงดหานหนหาซอย 34 หมยนทมน 2  บหานเกนา  งบประมาณ
1,560,000  บาท  
            3.15 โครงการกนอสรหางปรพ บปรชุงยกระดพบถนน คสล. บรรเวณซอยดหาน
ขหางส กานพ กงาน อบต.บหานเกาะ   
หมยนทมน 1 บหานเกาะ  งบประมาณ  543,000  บาท  
            3.16 โครงการกนอสรหางปรพ บปรชุงยกระดพบถนน คสล. บรรเวณบหานนาย
สพมฤทธรย  หมยนทมน 3 บหานขนาย   
งบประมาณ  455,000  บาท                       
           3.17 โครงการกนอสรหางขยายผรวจราจรถนน คสล.บรรเวณดหานหนหาเพชร
สชุวรรณ หมยนทมน 2  บหานเกนา                       
งบประมาณ  198,800  บาท  



           3.18 โครงการกนอสรหางวางทนอระบายนกหาพรหอมบนอพพกนกหา คสล.บรรเวณ
ซอยดหานขหางโรงไกน(ซอย 10 บหานเกนา)  หมยนทมน 2  บหานเกนา  งบประมาณ  200,000 
บาท  
          3.19 โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซมถนน คสล.พรหอมขยายผรว
จราจร จกานวน 21 ชนวง บรรเวณดหานหนหา โรงเรมยนบพงพญาปราบ ถพงดหานหนหาโคราช
รมไซเครล  หมยนทมน 5 บหานบพงพญาปราบ งบประมาณ  952,000  บาท            
           3.20 โครงการกนอสรหางถนนคสล. ซอยหอนงนชุช หมยน 5 บหานบพงพญา
ปราบ งบประมาณ 110,500 บาท  
           3.21 โครงการปรพ บปรชุงขยายผรวจราจร ถนน คสล.จกานวน 5 จชุด  
บรรเวณซอยทางเขหาหมยนบหาน
บหานเกาะธานม  หมยนทมน 6   บหานเกาะราษฎรสามพคคม  งบประมาณ  99,000  บาท
           3.22  โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณซอย 33  (ซอย
บหานนายอพนง) หมยนทมน 5   
บหานบพงพญาปราบ  งบประมาณ  59,000  บาท
           3.23  โครงการปรพบปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณซอย 34  (ซอย
บหานนายเขมยว) หมยนทมน 5   
บหานบพงพญาปราบ   งบประมาณ  95,000  บาท
         3.24   โครงการปรพบปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณซอย 12  หมยน
ทมน 1  บหานเกาะ  
งบประมาณ  39,200  บาท
       3.25   โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณซอยบหานนาย
เหลพอง หมยนทมน 1   
บหานเกาะ  งบประมาณ  26,000  บาท
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          3.26 โครงการปรพบปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณหนหาหอปลาบย น
ทอง หมยนทมน 3   บหานขนาย   งบประมาณ  26,000 บาท   
         3.27 โครงการปรพบปรชุงซนอมแซมฝาบนอพพก   บรรเวณดหานหลพงโรง
พยาบาลสนงเสรรมสชุขภาพตกาบลขนาย หมยนทมน 3 บหานขนาย  งบประมาณ  26,000  บาท
        3.28 โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซม ถนน คสล.  จกานวน 2 จชุด 
บรรเวณซอยดหานขหางโรงพยาบาลสนงเสรรมสชุขภาพ  ตกาบลขนาย หมยนทมน 3 บหานขนาย  งบ
ประมาณ  36,700  บาท
        3.29 โครงการกนอสรหางปรพ บปรชุงซนอมแซม ถนน คสล.  บรรเวณ
ซอย  19 บหานเกนา  (ดหานหนหาซอย 23) 
หมยนทมน 2 บหานเกนา  งบประมาณ  37,300  บาท



        3.30 โครงการปรพ บปรชุงซนอมแซม  เปลมนยนฝาตระแกรงเหลขกเปขนฝา
ปรดเหลขกหลนอ   จกานวน 18  ฝา  
บรรเวณสามแยกดหานขหางโรงพยาบาลสนงเสรรมสชุขภาพตกาบลขนาย ถพงดหานหนหาหมยนบหานกรม
นเพลส หมยนทมน 4             บหานโคกไผนนหอย งบประมาณ  137,000  บาท              
        3.31 โครงการปรพ บปรชุงขยายผรว ถนน คสล.  จกานวน 2 ชนวง 
บรรเวณซอย  1 บหานเกนา 
(ซอยตรงขหามบหานนายเปลพหอง) หมยนทมน  2  บหานเกนา  งบประมาณ  57,300  บาท ดบาน
ไฟฟบ า
       3.32 ขยายเขตระบบจกาหนนายแรงตกนาและไฟฟห าสาธารณะ จชุดทมน 1  
หมยนทมน 1  ซอย 8  หมยนทมน 1 บหานเกาะ 
งบประมาณ  130,424.03  บาท
       3.33 ขยายเขตระบบจกาหนนายแรงตกนาและไฟฟห าสาธารณะ จชุดทมน 3 
บหานขนาย ซอยบหานนางยวง 
หมยนทมน 3  บหานขนาย  งบประมาณ  20,295.47  บาท
      3.34 ขยายเขตระบบจกาหนนายแรงตกนาและไฟฟห าสาธารณะ จชุดทมน 4 บหานบพง
พญาปราบ ซอย 33             
หมยนทมน 5   บหานบพงพญาปราบ  งบประมาณ  15,362.66  บาท

ซซทงผลทททไดบ  คพอราษฎรในตตาบลบบานเกาะเดรนทางสพญจรไปมาอยทางสะดวกและ
มทการระบายนตบ าอยทางรวดเรขวไมทเกรดนตบ าททวมขพ ง 
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4. นโยบายดบานการเมพองและการบรรหาร



ผลงาน
4.1 ดกาเนรนการจพ ดทกาโครงการอบรมสนงเสรรมการมมสนวนรนวมของ

ประชาชนในการจพ ดทกา
แผนพพฒนาทหองถรนน    การสนงเสรรมความเขหมแขขงของชชุมชน การจพดประชาคมหมยนบหาน 
ประชาคมตกาบล และสนงเสรรมความเขหมแขขงของชชุมชน โดยมมวพตถชุประสงคยใหหราษฎรใน
ตกาบลมม    สนวนรนวมในการพพฒนาตกาบลโดยไดหจพดทกาโครงการประชาคมหมยนบหาน 6 ครพ หง
และโครงการประชาคมตกาบล 1 ครพ หง งบประมาณ  20,000 บาท(สองหมพนนบาทถหวน) 
ผลทมนไดหรพบคพอราษฎรสนวนรนวมในการพพฒนาทหองถรนนถพงรหอยละ 75 

     4.2 ดกาเนรนการประชาสพมพพนธยขนาวสารและการดกาเนรนงานของ อบต.เพพนอ
ใหหประชาชนไดหรพ บทราบขนาวสารจาก อบต. ตามหลพกการบรรหารกรจการบหานเมพองทมนดม

     4.3 ดกาเนร นการจพ ดทกาโครงการรณรงคยประชาสพ มพพ นธย สรห าง
จรตส กานพ กเพพน อการพพ ฒนา
ประสรทธรภาพการบรรหารงานการคลพงขององคยกรปกครองสนวนทหองถรนน โดยมม
วพตถชุประสงคยเพพนอรณรงคยประชาสพมพพนธย  ใหหผยหมมหนหาทมนทมนจะตหองเสมยภาษมมมความรยหความ
เขหาใจเกมนยวกพบภาษมและคนาธรรมเนมยมอพนนๆพรหอมทพ หงยรนยอมและเตขมใจทมนจะชการะภาษม
และคนาธรรมเนมยมใหหองคยกรปกครองสนวนทหองถรนนและเพพนอเปขนฐานขหอมยลภาษมและคนา
ธรรมเนมยมในการจพดเกขบรายไดห เปห าหมายคพอผยหประกอบการในเขตตกาบลบหานเกาะ ใชห
งบประมาณ 30,000  บาท  (สามหมพนนบาทถหวน)  

     4.4  ดกาเนรนการจพ ดทกาโครงการ ปรพ บปรชุงระบบการใหหบรรการ
ประชาชนในการชการะภาษม
และออกหนนวยบรรการรพ บชการะภาษม เคลพนอนทมนสรหางจรตส กานพ กในการชการะภาษมทหองถรนน
เพพนอพพ ฒนาประสรทธรภาพ  การจพ ดเกขบรายไดห ฯลฯ  ใชหงบประมาณ 10,000 บาท
(หนพน งหมพนนบาทถหวน) 
      4.5 จพดทกาโครงการจพดตพ หงศยนยยอรนเตอรยเนขตหมยนบหาน(ระบบ WI-FI  
ชชุมชน ) เพพนอการศพกษาและการเรมยนรยห ใชหงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนหหา
หมพนนบาทถหวน)  

5. นโยบายดบานสาธารณสยุขและนพ นทนาการ
ผลงาน
        5.1  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการพพฒนาศพกยภาพเครพอขนายสชุขภาพ ตกาบล

บหานเกาะ   พ.ศ. 2559    โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอเพรนมทพกษะความรยหใหหแกนเครพอขนาย
สชุขภาพ ตกาบลบหานเกาะ   เพพนอใหหเครพอขนายสชุขภาพ ตกาบลบหานเกาะ   นกาความรยหทมนไดหรพ บไป
ถนายทอดใหหแกนประชาชนในหมยนบหานไดหโดยมมกลชุนมเปห าหมายเปขนเครพอขนายสชุขภาพ ตกาบล
บหานเกาะ   จ กานวน  200  คน  งบประมาณ   500,000 บาท   (หหาแสนบาทถหวน)  
ผลทมนไดหคพอ เครพอขนายสชุขภาพ ตกาบลบหานเกาะ   มมทพกษะความรยหเพรนมมากขพหนและสามารถ
ถนายทอดความรยหใหหกพบประชาชนในเขตรพ บผรดชอบไดหและสามารถปฏรบพตรงานเปขนทมมรนวม
กพบองคยการบรรหาร สนวนตกาบลบหานเกาะไดห



        5.2    ดกาเนรนการจพดทกาโครงการปห องกพนและควบคชุมโรคไขหเลพอดออก  
โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอลดการเสมนยงตนอการเปขนโรคไขหเลพอดออกในตกาบลบหานเกาะ โดย
ซพหอ ทรายอะเบท กพบนกหายาพนนยชุง และซพหอเครพนองพนนหมอกควพน ใชหงบประมาณ  
120,000  บาท  (หนพน งแสนสองหมพนนบาทถหวน) 

        5.3  ดกาเนรนงานกองทชุนระบบหลพกประกพนสชุขภาพแหนงชาตรในระดพบทหอง
ถรนนพพหนทมนองคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะโดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอสนพ บสนชุนและสนง
เสรรมการจพดบรรการสาธารณสชุขของหนนวยบรรการหรพอสถานบรรการอพนนรวมทพ หงสถาน
บรรการทางเลพอก โดยเนหนการสรหางเสรรมสชุขภาพ การปห องโรค การฟพห นฟย สมรรถภาพทมน
จ กาเปขนตนอสชุขภาพและการดการงชมวรตและเพพนอใหหเกรดการพพฒนาสชุขภาพของคน  ในพพหนทมน
ขององคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะโดยการบรรหารจพดการอยนางมมสนวนรนวมของ
บชุคคลในพพหนทมนองคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะ เปห าหมายคพอการดกาเนรนการจพดตพ หง
กองทชุนหลพกประกพนสชุขภาพแหนงชาตรในระดพบทหองถรนนหรพอพพหนทมนองคยการบรรหารสนวน
ตกาบลบหานเกาะ งบประมาณ องคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะอชุดหนชุนงบประมาณ
เพพนอสมทบกองทชุน จกานวน   300,000  บาท   (สามแสนบาทถหวน) 
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5.4  อชุดหนชุนคนาดกาเนรนงานในการพพฒนางานสาธารณสชุขมยลฐานในเขตพพหนทมน
ชชุมชน/หมยนบหาน โดยมมวพตถชุประสงคย
เพพนอสนพ บสนชุนการดกาเนรนงานของอาสาสมพครสาธารณสชุขมยลฐานประจกาหมยนบหาน   ผลทมน
ไดหคพออาสาสมพครสาธารณสชุขมยลฐานประจกาหมยนบหานสามารถดกาเนรนการอยนางมม
ประสรทธรภาพ

5.5   ดกาเนรนการจพดทกาโครงการสรหางเสรรมสชุขภาพดหวยการออกกกาลพงกาย To be 
Number One   โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอสนพ บสนชุนใหห เดขก เยาวชน และประชาชน
ทพ นวไป รพ กการออกกลพงกาย ผลทมนไดหคพอเดขก เยาวชน และประชาชนทพ นวไป หพนมาออก
กกาลพ งกายและใชหเวลาวนางในการออกกกาลพ งกายมากขพหน งบประมาณ  10,000  บาท  
(หนพน งหมพนนบาทถหวน) 

6. นโยบายดบานการศซกษา ศาสนาและวพฒนธรรม
ผลงาน

6.1  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการสนงเสรรม สพบสานประเพณมลอยกระทง 
ประจกาปม งบประมาณ พ.ศ.  

2559   โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอธการงสนงเสรรมวพฒนธรรมประเพณมไทย และแสดงความ
สกานพกคชุณของนกหาในแหลนงนกหาตนางๆโดยมมกลชุนมเปห าหมายคพอราษฎรในตกาบลบหานเกาะ  งบ
ประมาณ   200,000 บาท (สองแสนบาทถหวน)  

     6.2  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการวพนเดขกแหนงชาตร ประจกาปม งบประมาณ 
พ.ศ.  2559  โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอสนงเสรรมและสนพ บสนชุนใหหเดขก และเยาวชนไดห
แสดงออกในสรนงดมงามตามความรยหความสามารถของตนและเพพนอสนงเสรรมความสามพคคมในหมยน



คณะ โดยมมกลชุนมเปห าหมายคพอเดขกและเยาวชนในตกาบลไมนนหอยกวนา   1,000 คน งบ
ประมาณ   200,000 บาท (สองแสนบาทถหวน)  

     6.3  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการอบรม สนงเสรรมสพบสาน และ
อนชุรพ กษยประเพณมสงกรานตยวพนผยหสยงอายชุ และวพนครอบครพ วประจกาปม  2559  โดยจพด
กรจกรรมเปขนประเพณม   ยหอนยชุคและสนงเสรรมการปลชุกจรตส กานพกการใหหความสกาคพญแกน
สถาบพนครอบครพ วใหหมมความรพ กใครนกลมเกลมยวกพนและเพพนอ สนองนโยบายของรพ ฐบาล
ในการรณรงคยสนงเสรรมสถาบพนครอบครพ ว โดยมมกลชุนมเปห าหมายราษฎรในตกาบลบหานเกาะ 
งบประมาณ 200,000 บาท(สองแสนบาทถหวน)  
               6.4  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการฝพกอบรมสนงเสรรมวพฒนธรรมทหอง
ถรนนดนตรมไทย  โดยมมจชุดประสงคยเพพนอสนงเสรรมฟพห นฟยอนชุรพ กษยศรลปวพฒนธรรมภยมรปพ ญญา
ทหองถรนนดนตรมไทยใหหคงอยย นและถนายทอดสย นอนชุชนรชุนนหลพง โดยจพดหาวรทยากร(ครยผยห
สอน)ใหหเดขกหรพอเยาวชนในทหองถรนนเปห าหมายคพอเดขกและเยาวชนในตกาบลบหานเกาะทมน
สนใจดนตรมไทย   งบประมาณ  95,000  บาท  (เกหาหมพนนหหาพพนบาทถหวน)
              6.5  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการสนงเสรรมกรจกรรม วพนมาฆบยชา  วพนวรสาขบยชา
วพนอาสาฬบยชา และวพนเขหาพรรษาประจกาปม  2559 โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนออนชุรพ กษย
วพฒนธรรมประเพณมทหองถรนนโดยการประกอบพรธมเวมยนเทมยนและฟพ งธรรมรนวมกพนเปห าหมาย
คพอผยหนกาชชุมชนและราษฎรในตกาบลบหานเกาะ งบประมาณ 40,000 บาท (สมนหมพนนบาท
ถหวน)
               6.6  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการทมนอนานหนพ งสพอประจกาหมยนบหาน 
ประจกาปม งบประมาณ เพพนอเปขนคนาใชหจนายเกมนยวกพบการดกาเนรนการจพดหา จพดซพหอหรพอจพดจหาง 
หนพ งสพอพรมพยรายวพนและวารสารส กาหรพ บทมนอนานหนพ งสพอประจกาหมยนบหาน งบประมาณ  
80,000 บาท (แปดหมพนนบาทถหวน)
               6.7 ดกาเนรนการจพดทกาโครงการเพลงพพหนบหานสพบสานภยมรปพ ญญา 
ประจกาปม  2559 เพพนออนชุรพ กษยมรดก ทางวพฒนธรรมของคนโคราชใหหแกนเยาวชนในทหอง
ถรนนและสนพ บสนชุนสมาคมเพลงโคราช จพงหวพดนครราชสมมาไดหสอนนพกเรมยนในทหองถรนนจน
จนสามารถออกแสดงกรจกรรมภายนอกไดห งบประมาณ 40,000 บาท (สมนหมพนนบาทถหวน)

   18

     6.8   อชุดหนชุนอาหารเสรรม(นม)โรงเรมยนในเขตพพหนทมน(โรงเรมยนบพงพญา
ปราบ โรงเรมยนบหาน โคกไผน – ขนาย)  และศยนยยพพฒนาเดขกเลขกองคยการบรรหารสนวน
ตกาบลบหานเกาะ โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอใหหเดขกนพ กเรมยนทชุกคนไดหรพ บประทานอาหาร 



เสรรม (นม)  อยนางทพ นวถพงตามนโยบายรพ ฐบาล  งบประมาณ   552,200   บาท  (หหา
แสนหหาหมพนนสองพพนสองรหอยบาทถหวน)
               6.9  อชุดหนชุนอาหารกลางวพนเดขกนพ กเรมยนในพพหนทมน  โดยมมวพตถชุประสงคย
เพพนอใหหนพ กเรมยนทชุกคนไดหรพบประทานอาหารกลางวพนอยนางทพ นวถพง  งบประมาณ  
269,800 บาท (สองแสนเกหาหมพนนแปดรหอยบาทถหวน)
7. นโยบายดบานทรพ พยากรธรรมชาตรและสรทงแวดลบอม

ผลงาน  
7.1  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการประชาสพมพพนธยรณรงคยสรหางจรตส กานพกใน

การกกาจพดขยะ มยลฝอย  โดย
มมวพตถชุประสงคยเพพนอใหหประชาชนมมจรตส กานพกในการกกาจพดขยะมยลฝอยเกรดความรนวมมพอ
ระหวนางองคยการบรรหารสนวนตกาบลและประชาชนในการจพดการปพ ญหาสรนงแวดลหอมเพพนอนกา
ไปสย นความเปขนเมพองนนาอยย นงบประมาณ   5,000  บาท  (หหาพพนบาทถหวน)

     7.2  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการฝพกอบรมอาสาสมพครพรทพกษยสรนงแวดลหอม 
โดยมมวพตถชุประสงคยเพพนอใหหเยาวชนและประชาชนมมจรตส กานพกในการจพดการปพ ญหาสรนง
แวดลหอมและรนวมกพนอนชุรพ กษยสรนงแวดลหอมงบประมาณ  300,000  บาท  (สามแสน
บาทถหวน)

     7.3  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการสนงเสรรมการมมสนวนรนวมของชชุมชนในการ
คพดแยกขยะทมนตหนทาง งบประมาณ  305,000  บาท  (สามแสนหหาพพนบาทถหวน)  
โดยรพ บการสนพ บสนชุนงบประมาณจากกระทรวงทรพ พยากรธรรมชาตรและสรนงแวดลหอม
8. นโยบายดบานสวพสดรการและสพงคม

ผลงาน  
       8.1  โครงการสรหางหลพกประกพนรายไดหใหหแกนผยหสยงอายชุ  จ กานวน  1,161

ราย  งบประมาณ   9,132,200 บาท  (เกหาลหานหนพน งแสนสามหมพนนสองพพนสองรหอย
บาทถหวน)   เพพนอสงเคราะหยผยหสยงอายชุในตกาบลบหานเกาะ

       8.2  โครงการสนพ บสนชุนการเสรรมสรหางสวพสดรการสพงคมใหหแกนคนพรการ
หรพอทชุกพลภาพ จกานวน 203 ราย งบประมาณ 1.984,800 บาท (หนพน งลหานเกหา
แสนแปดหมพนนสมนพพนแปดรหอยบาทถหวน)  เพพนอสงเคราะหยผยหพรการในตกาบลบหานเกาะ

       8.3  สงเคราะหยเบมหยยพงชมพผยหปน วยเอดสย จ กานวน 8 ราย งบประมาณ 
40,000 บาท (สมนหมพนนบาทถหวน)
9 นโยบายดบานการปบ องกพ นและบรรเทาสาธารณภพ ย

ผลงาน  
          9.1  ดกาเนรนการจพดทกาโครงการลดอชุบพตรเหตชุทางถนน ชนวงวพนปม ใหมน

และวพนสงกรานตย  งบประมาณ 50,000 บาท  (หหาหมพนนบาทถหวน)
          9.2  ดกาเนรนการจพดซพหอพรหอมตรดตพ หงไฟกระพรรบโซลนารยเซล จกานวน 5  

จชุด  ใชหในงานปห องกพนและบรรเทาสาธารณภพย     งบประมาณ  100,000  บาท 
(หนพน งแสนบาทถหวน)



          9.3  จพดซพหอถพ งดพบเพลรงเคมมชนรดแหหงขนาด 20 ปอนดย จกานวน  36  
ถพง     เพพนอปห องกพนและบรรเทาอพคคมภพ ย  งบประมาณ 98,000 บาท (เกหาหมพนนแปดพพน
บาทถหวน)

        9.4  จพ ดซพห อถพ งนกหาอชุปโภค บรรโภค  แบบพลาสตรก  ขนาด 2,000 
ลรตร จกานวน 57  ถพ ง  

ราคาถพงละ 7,800 บาท   งบประมาณ  450,000  บาท  เพพนอแกหไขและบรรเทา
ปพ ญหาขาดแคลนนกหาอชุปโภคบรรโภค
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การนตาแผนพพ ฒนาไปสย ทการปฏรบพตรขององครการบรรหารสทวนตตาบลบบาน
เกาะ
                         การนกาแผนพพฒนาไปสย นการปฏรบพตรขององคยการบรรหารสนวนตกาบลบหาน
เกาะ แบนงเปขน 4 แนวทางดพ งนมห

  1. องคยการบรรหารสนวนตกาบลดกาเนรนการเองโดยแปลงแนวทางการ
พพฒนาและโครงการในแผนพพฒนาตกาบลสามปม  นกาไปจพดทกาแผนงานงบประมาณหรพอ
ขหอบพญญพตรงบประมาณรายจนายประจกาปม  เพพนอปฏรบพตรใหหบรรลชุจชุดประสงคยของแผนงาน
โครงการ

   2.  การสนพ บสนชุนใหหหนนวยงานราชการอพนนหรพอองคยกรปกครองสนวน
ทหองถรนนอพนน หรพอองคยกรเอกชนเปขนผยหด กาเนรนงาน ในกรณมทมนองคยการบรรหารสนวนตกาบล
ไมนมมความพรหอมหรพอมมศพกยภาพเพมยงพอและมมหนนวยงานหรพอองคยกรอพนนมมศพกยภาพและ
มมความพรหอมทมนจะดกาเนรนงานมากกวนา

   3.  การรนวมมพอกพบหนนวยงานหรพอองคยกรปกครองสนวนทหองถรนนอพนนหรพอ
องคยกรเอกชนอพนนในการดกาเนรนการในกรณมทมนปฏรบพตรงานตหองเกมนยวพพนกพบหนนวยงานหรพอ
องคยกรอพนนโดยอาจดกาเนรนงานในรยปแบบหชุหนสนวนสหการหรพอคณะทกางานหรพอคณะ
กรรมการ

  4.  การประสานหนนวยงานหรพอองคยกรปกครองสนวนทหองถรนนหรพอ
องคยกรเอกชนอพนนเปขนผยหจพดสรรงบประมาณและการดกาเนรนการตามแผนงานเพพนอใหห
บรรลชุเปห าหมายตามแนวทางทมนกกาหนดไวหในแผนพพฒนาตกาบลสามปม และแผน
ยชุทธศาสตรยการพพฒนาขององคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะ โดยผนานความเหขนชอบ
จากผยหบรรหารทหองถรนนและคณะกรรมการพพฒนา และคณะกรรมการประสานการพพฒนา
และผยหวนาราชการจพงหวพดนครราชสมมาตามลกาดพบ
หนทวยงานดตาเนรนการตามแผนยยุทธศาสตรรการพพ ฒนา

กกาหนดหนนวยงานผยหรพ บผรดชอบในการดกาเนรนการตามยชุทธศาสตรยการ
พพฒนาโดยการกกากพบดยแลของปลพดองคยการบรรหารสนวนตกาบลและผยหบรรหาร  ดพ งนมห

(1) สกานพ กงานปลพดองคยการบรรหารสนวนตกาบล



(2) กองคลพง
   (3) กองชนาง

(4) กองการศพกษา ศาสนา และวพฒนธรรม
(5) กองสาธารณสชุขและสรนงแวดลหอม

สทวนททท  3
ยยุทธศาสตรร องครกรปกครองสทวนทบองถรทน

1. ความสพมพพ นธรระหวทางแผนพพ ฒนาระดพ บมหภาค
  1.1 ยยุทธศาสตรรชาตร    คพอ  แมนบทหลพกทมนเปขนกรอบชมหนกาการกกาหนดนโยบาย
และแผนตนางๆ เพพนอการ พพฒนาประเทศและการบรรหารราชการ การจพดสรรงบประมาณ
และทรพ พยากร เพพนอบรรลชุวพตถชุประสงคย ความมพ นนคง มพ นงคพ นง ยพ นงยพนของประเทศและ
ประชาชน   โดยแบนงเปขน 6 ยชุทธศาสตรย  ดพ งนมห
           1. ยยุทธศาสตรรดบานความมพ ทนคง 

(1) เสรรมสรหางความมพ นนคงของสถาบพนหลพกและการปกครอง
ระบอบประชาธรปไตยอพนมม

พระมหากษพ ตรรยยทรงเปขนประมชุข 
(2) ปฏรรยปกลไกการบรรหารประเทศและพพฒนาความมพ นนคง

ทางการเมพองขจพดคอรยรพ ปชพ นน
สรหางความเชพนอมพ นนในกระบวนการยชุตรธรรม 

(3) การรพ กษาความมพ นนคงภายในและความสงบเรมยบรหอยภายใน
ตลอดจนการบรรหาร

จพดการความมพ นนคงชายแดนและชายฝพ น งทะเล 



(4) การพพฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรนวมมพอระหวนาง 
ประเทศทชุกระดพบ

และรพ กษาดชุลยภาพความสพมพพนธยกพบประเทศมหาอกานาจ เพพนอปห องกพนและแกหไขปพ ญหา
ความมพ นนคงรยปแบบใหมน 

(5)การพพฒนาเสรรมสรหางศพกยภาพการผนพกกกาลพ งปห องกพนประเทศ 
การรพ กษาความสงบ

เรมยบรหอยภายในประเทศ สรหางความรนวมมพอกพบ ประเทศเพพนอนบหานและมรตรประเทศ     
(6) การพพฒนาระบบการเตรมยมพรหอมแหนงชาตรและระบบบรรหาร 

จพดการภพยพรบพตร รพ กษา
ความมพ นนคงของฐานทรพ พยากรธรรมชาตร สรนงแวดลหอม

(7) การปรพ บกระบวนการทกางานของกลไกทมนเกมนยวขหองจากแนวดรนง
สย นแนวระนาบมากขพหน

          2. ยยุทธศาสตรรดบานการสรบางความสามารถในการแขทงขพน 
(1) การพพฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกรจ สนงเสรรมการคหา การลงทชุน

พพฒนาสย นชาตรการคหา 
                     (2) การพพฒนาภาคการผลรตและบรรการ เสรรมสรหางฐานการ

ผลรตเขหมแขขงยพ นงยพน และสนงเสรรมเกษตรกรรายยนอยสย นเกษตรยพ นงยพนเปขนมรตรกพบ สรนง
แวดลหอม

(3) การพพฒนาผยหประกอบการและเศรษฐกรจชชุมชน พพฒนาทพกษะ ผยห
ประกอบการ ยกระดพบ

ผลรตภาพแรงงานและพพฒนา SMEs สย นสากล 
(4) การพพฒนาพพหนทมนเศรษฐกรจพรเศษและเมพอง พพฒนาเขต

เศรษฐกรจพรเศษ ชายแดน และ
พพฒนาระบบเมพองศยนยยกลางความเจรรญ 

(5) การลงทชุนพพฒนาโครงสรหางพพหนฐาน ดหานการขนสนง ความ
มพ นนคงและพลพงงาน ระบบ

เทคโนโลยมสารสนเทศ และการวรจพย และพพฒนา 
(6) การเชพนอมโยงกพบภยมรภาคและเศรษฐกรจโลก สรหางความเปขนหชุหน

สนวน การพพฒนากพบนานา
ประเทศ สนงเสรรมใหหไทยเปขนฐานของการประกอบ ธชุรกรจ ฯลฯ
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           3. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาและเสรรมสรบางศพกยภาพคน
(1) พพฒนาศพกยภาพคนตลอดชนวงชมวรต

 (2) การยกระดพบการศพกษาและการเรมยนรยหใหหมมคชุณภาพเทนาเทมยมและ
ทพ นวถพง 

(3) ปลยกฝพ งระเบมยบวรนพ ย คชุณธรรม จรรยธรรม คนานรยมทมนพพงประสงคย
(4) การสรหางเสรรมใหหคนมมสชุขภาวะทมนดม 
(5) การสรหางความอยย นดมมมสชุขของครอบครพ วไทย

    4. ยยุทธศาสตรรดบานการสรบางโอกาสและความเสมอภาคและ เททา
เททยมกพนทางสพงคม 

(1) สรหางความมพ นนคงและการลดความเหลพนอมลกหาทางเศรษฐกรจและ
สพงคม 

(2) พพฒนาระบบบรรการและระบบบรรหารจพดการสชุขภาพ 
(3) มมสภาพแวดลหอมและนวพตกรรมทมนเอพหอตนอการดการงชมวรตใน

สพงคมสยงวพย 
(4) สรหางความเขหมแขขงของสถาบพนทางสพงคม ทชุนทางวพฒนธรรมและ

ความเขหมแขขงของชชุมชน 
(5) พพฒนาการสพนอสารมวลชนใหหเปขนกลไกในการสนพ บสนชุนการ

พพฒนา
       5. ยยุทธศาสตรรดบานการสรบางการเตรบโตบนคยุณภาพชทวรตททท เปขนมรตร
กพบสรทงแวดลบอม

(1) จพดระบบอนชุรพ กษย ฟพห นฟยและปห องกพนการทกาลาย 
ทรพ พยากรธรรมชาตร                   

(2) วางระบบบรรหารจพดการนกหาใหหมมประสรทธรภาพทพ หง 25 ลชุนมนกหา 
เนหนการ  ปรพ บระบบการ

                                    บรรหารจพดการอชุทกภพย อยนางบยรณาการ
(3) การพพฒนาและใชหพลพงงานทมนเปขนมรตรกพบสรนงแวดลหอม
(4) การพพฒนาเมพองอชุตสาหกรรมเชรงนร เวศและเมพองทมนเปขน มรตรกพบ

สรนงแวดลหอม 
(5) การรนวมลดปพ ญหาโลกรหอนและปรพ บตพวใหหพรหอมกพบการ 

เปลมนยนแปลงสภาพภยมรอากาศ 
(6) การใชหเครพนองมพอทางเศรษฐศาสตรยและนโยบายการคลพงเพพนอสรนง

แวดลหอม 
     6. ยยุทธศาสตรรดบานการปรพ บสมดยุลและพพ ฒนาการบรรหาร จพดการ
ภาครพ ฐ

(1) การปรพ บปรชุงโครงสรหาง บทบาท ภารกรจของหนนวยงาน ภาครพ ฐ
ใหหมมขนาดทมนเหมาะสม 

(2) การวางระบบบรรหารราชการแบบบยรณาการ



(3) การพพฒนาระบบบรรหารจพดการกกาลพ งคนและพพฒนา บชุคลากร
ภาครพ ฐ 

(4) การตนอตหานการทชุจรรตและประพฤตรมรชอบ 
(5) การปรพ บปรชุงกฎหมายและระเบมยบตนาง ๆ 
(6) ใหหทพนสมพย เปขนธรรมและเปขนสากล
(7) พพฒนาระบบการใหหบรรการประชาชนของหนนวยงานภาครพ ฐ
(8) ปรพ บปรชุงการบรรหารจพดการรายไดหและรายจนายของภาครพ ฐ
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   1.2 แผนพพ ฒนาเศรษฐกรจและสพงคมแหทงชาตรฉบพบททท  12 
(พ.ศ.2560-2564)
           ยชุทธศาสตรยและแนวทางการพพฒนาสกาคพญ ส กาหรพ บยชุทธศาสตรยและ
แนวทางการพพฒนาในแผนพพฒนาเศรษฐกรจและสพงคมฉบพบทมน 12 ถยก กกาหนดจาก
ยชุทธศาสตรยทพ หง 6 ดหานภายใตหยชุทธศาสตรยชาตร   20 ปม  และกกาหนดเปขนแนวทางในราย
ละเอมยดทมน แสดงใหหเหขนถพงความสอดคลหองและการตอบสนองตนอเปห าหมายทมนตหองบรรลชุ
ในระยะ ๕ ปม  ทมนจะเปขนการวาง พพหนฐานทมนสามารถสานตนอการพพฒนาในประเดขนสกาคพญ
ของประเทศในระยะตนอไปทมนสนพ บสนชุนเปห าหมายการ พพฒนาใหหเกรดความมพ นนคง มพ นงคพ นง 
และยพ นงยพน โดยใชหหลพกของปรพ ชญาของเศรษฐกรจพอเพมยงนกาทาง ทพ หงนมห ภายใตห 
ยชุทธศาสตรยทพ หง 10 ในแผนพพฒนาฯ ฉบพบทมน 12 ไดหกกาหนดแนวทางการพพฒนา
ครอบคลชุมรายละเอมยดทมน ตอบสนองตนอจชุดเนหนประเดขนหลพกของการพพฒนาในระยะ 5 ปม
และมชุนงตนอยอดผลสพมฤทธรยในแผนพพฒนาฯ ฉบพบ ตนอ ๆ ไป โดยจะตหองตนอยอดใหหเกรด
ความตนอเนพน องของการขพบเคลพนอนการพพฒนาปพ จจพยพพหนฐานและการแกหปพ ญหา ส กาคพญทมน
เปขนรากเหงหาของปพ ญหาตนาง ๆ และประเดขนปฏรรยปประเทศใหหลชุลนวง รวมทพ หงประเดขนรนวม
ทมนมมความ เชพนอมโยงกพบหลากหลายประเดขนการพพฒนาทมนจะนกาไปสย นการพพฒนาทมนยพ นงยพนตนอ
เนพน องกพนไปตลอด 20 ปม  ยชุทธศาสตรยทมนก กาหนดในแผนพพฒนาฯ ฉบพบทมน 12 มมจกานวน 
10 ยชุทธศาสตรยซพนงมมรายละเอมยด มากกวนาในยชุทธศาสตรยชาตร  20 ปมทพ หงนมห สนวนหนพน งเปขน
เพราะภายใตหสถานการณยทมนมมการเปลมนยนแปลงอยนาง ตนอเนพน องนพ หนเปขนการยากในการทมน
จะกกาหนดยชุทธศาสตรยและแนวทางการพพฒนาในรายละเอมยดทมนชพดเจนใน แผนพพฒนา



ระยะยาวเชนนยชุทธศาสตรยชาตรไดห ยชุทธศาสตรยและแนวทางการพพฒนาจกาเปขนตหองมมการ
กกาหนดและปรพ บปรชุงใหหสอดคลหองกพบเงพนอนไขและปพ จจพยแวดลหอมในชนวงเวลานพ หน ๆ  จพง
จะสามารถนกาไปปฏรบพตรไดหอยนางมม ประสรทธรภาพ ดหวยเหตชุดพ งกลนาวยชุทธศาสตรยชาตรจพง
เปขนการกกาหนดกรอบทมนเปขนประเดขนหลพกของการพพฒนา ประเทศทมนครอบคลชุมมรตรตนางๆ 
ซพนงสะทหอนทพ หงในเรพนองการพพฒนาฐานการผลรตและบรรการ การพพฒนา กลชุนมเปห าหมาย 
และการพพฒนาในเรพนองกลไกและกฎระเบมยบ รวมทพ หงการพพฒนาทชุนมนชุษยย ภายใตหการ   
กกาหนด และการยพดหลพกการสกาคพญของการพพฒนา ดพ งนพ หน ยชุทธศาสตรยการพพฒนาใน
แผนพพฒนาฯ ฉบพบทมน 12   จพง ประกอบดหวยยชุทธศาสตรยชาตรทพ หง 6 ยชุทธศาสตรย ไดหแกน 
       1.1 ยชุทธศาสตรยดหานความมพ นนคง 
                     1.2 ยชุทธศาสตรยดหานการสรหางความสามารถในการแขนงขพน 
                     1.3 ยชุทธศาสตรยดหานการพพฒนาและเสรรมสรหางศพกยภาพคน

           1.4 ยชุทธศาสตรยดหานการสรหางโอกาสและความเสมอภาคและ เทนาเทมยม
กพนทางสพงคม 
           1.5 ยชุทธศาสตรยดหานการสรหางการเตรบโตบนคชุณภาพชมวรตทมน เปขนมรตรกพบสรนง
แวดลหอม 
           1.6 ยชุทธศาสตรยดหานการปรพ บสมดชุลและพพฒนาการบรรหาร จพดการ
ภาครพ ฐ

 และประกอบกพบอมก 4 ยชุทธศาสตรยทมนมชุ นงเนหนการพพฒนาพพหนฐานเชรงยชุทธศาสตรยและ
กลไกสนพ บสนชุน ใหหการดกาเนรนยชุทธศาสตรยทพ หง 6 ดหานใหหสพมฤทธรยผล ประกอบดหวย 
                 1.7  ยชุทธศาสตรยการพพฒนาโครงสรหางพพหนฐาน และระบบโลจรสตร
กสย
                   1.8  ยชุทธศาสตรยการพพฒนาวรทยาศาสตรย เทคโนโลยม วรจพย และ
นวพตกรรม 
                     1.9  ยชุทธศาสตรย การพพฒนาภาค เมพอง และพพหนทมนเศรษฐกรจ และ
                     1.10 ยชุทธศาสตรยความรนวมมพอระหวนางประเทศเพพนอการพพฒนา 
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    1.3  ยยุทธศาสตรการพพ ฒนากลยุมจพ งหวพด แผนพพ ฒนากลยุมจพ งหวพด
ภาคตะวพนออกเฉท ยงเหนพ อ
ตอนลาง 1 (นครราชสทมา ชพ ยภยมร บยุรทรพ มย สยุรรนทร) ตกาแหนงทางยชุทธ
ศาสตรของกลชุมจพงหวพดในอนาคต คพอ 



1.  เปนศยนยกลางเกษตรอชุตสาหกรรมและพลพงงานทดแทนทมนส กาคพญของ
ภาคตะวพนออกเฉมยงเหนพอ 
       2. เปนแหลงการทองเทมนยวเชรงนร เวศน อารยธรรมและไหม 
      3. เปนศยนยกลางความเชพนอมโยงระบบ Logistic กระจายสรนคาใน
ภยมรภาค และการคาชายแดน 
        4. เปนแหลงทรพ พยากรธรรมชาตรทมนสมบยรณของภาคตะวพน
ออกเฉมยงเหนพอ และไดปรพ บเปลมนยนวรสพย

ทพศน “แหลงผลลตสลนคาเกษตรและอาหารปลอดภภ ย ศศูนยกลางผลลต
ภภ ณฑไหม และ การทองเทททยวอารยธรรมขอม”เปน“ศศูนยกลางเกษตร
ออุตสาหกรรม ทองเทททยวอารยธรรม Logistic และการคาชายแดน เชชทอม
โยงกลอุม
อาเซทยน”

เป    าประสงค    รวม
 1. เพพนอยกระดพบเกษตรอชุตสาหกรรมแปรรยปอาหารตามมาตรฐานสากล

เขาสยครพ วโลก
 2. เพพนอเพรนมศพกยภาพทางเศรษฐกรจ ดานการทองเทมนยวอารยธรรม และ

ไหม เชพนอมโยงกลชุมประเทศอาเซมยน
 3. เพพนอพพฒนาใหเปนศยนยกลางความเชพนอมโยงระบบ Logistic 

และการกระจายสรนคาในภยมรภาค
  และ ประเทศอาเซมยน 

ประเดขนยยุทธศาสตร (Strategies Issues) จตานวน 3 ดาน คพอ 
ประเดขนยยุทธศาสตร     ททท    1 เพรทมขทดความสามารถในการแขงขพนเกษตร

อยุตสาหกรรม และแปรรยป
อาหารเขาสยครพ วโลก 

   เป    าประสงค 
1. ขาวหอมมะลรและผลรตภพณฑแปรรยปไดมาตรฐานเปนทมนยอมรพบทพ หงใน

ประเทศและตางประเทศ 
         2. มพนสกาปะหลพงและผลรตภพณฑแปรรยปอาหารและพลพงงาน
ทดแทน 
        3. สงเสรรมการปลยกออยเขาสยโรงงานอชุตสาหกรรมเพพนอ
ใหไดมาตรฐาน 
         4. สงเสรรมการเลมหยงปศชุสพตวเพพนอการคาในประเทศและกลชุม
ประเทศอาเซมยน 
 ประเดขนยยุทธศาสตร     ททท    2 ยกระดพ บการบรรหารจพดการทองเทททยว 
อารยธรรม ไหม และการ

คาชายแดน เชพทอมโยง กลยุมประชาคมเศรษฐกรจอาเซทยน 
                      เป    าประสงค 



1. เพรนมขมดความสามารถในการแขงขพนการทองเทมนยวทมนมมคชุณภาพ และ
ไดมาตรฐานสากล
 ประเดขนยยุทธศาสตร     ททท    3 พพ ฒนาระบบ Logistic เชพทอมโยงใน

ภยมรภาคและประเทศอาเซทยน 
เป    าประสงค 
1. สรางความเชพนอมโยงการคมนาคมกระจายสรนคาและการคา
ชายแดน 
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1.4 ยยุทธศาสตรการพพ ฒนาขององครกรปกครองสทวนทบองถรทนในเขต
จพ งหวพดนครราชสทมา                                             
            1. ยยุทธศาสตรรการสานตทอแนวทางพระราชดตารร
                               แนวทาง
                                      1.1 ประสานและบรรหารการจพดการนกหา    ตามพระ
ราชดการพ สของพระบาทสมเดขจพระเจหาอยย นหพ วฯ เมพนอปม  2538  เพพนอแกหไขและปห องกพน
ปพ ญหาอชุทกภพยอยนางเปขนระบบ
                                      1.2 พพฒนาขชุดลอก คยคลองและจพดสรหางแหลนงนกหา   
สงวนและเกขบกพกนกหาเพพนอการเกษตรเพพนอการอชุปโภคและบรรโภค  รวมทพ หงวางโครงการ
เพพนอแกหไขปพ ญหานกหาทนวมและนกหาแลหง
                                      1.3 พพฒนาชชุมชนและสพงคมตามแนวทางปรพ ชญา
เศรษฐกรจพอเพมยง
                              2. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาการศซกษา
                                  แนวทาง
  2.1 สนงเสรรมและพพฒนาระบบการศพกษาของโรงเรมยนใน
สพงกพดองคยการบรรหารสนวนจพงหวพดนครราชสมมา  ใหหเปขนไปตามมาตรฐานการศพกษา
  2.2 พพฒนาและเตรมยมบชุคลากรดหานการศพกษา (ครย อาจารยย 
นพ กเรมยน) ใหหเปขนผยหมมคชุณภาพมมทพกษะและศพกยภาพตามมาตรฐานสากล
  2.3 สนพ บสนชุนใหหมมการนการะบบเทคโนโลยมสารสนเทศมาใชห
เปขนเครพนองมพอและประกอบการศพกษา



  2.4 สนพ บสนชุนศยนยยคอมพรวเตอรยระดพบชชุมชนเพพนอเพรนมทพกษะ
ประชาชนในชชุมชน

3. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาการเกษตร
   แนวทาง

  3.1 พพฒนา ปรพ บปรชุงพพนธชุ ยพพชและเมลขดพพนธชุ ยพพชทมนดมมมคชุณภาพ
เพพนอเกษตรกรจะไดหเพรนมผลผลรต  โดยสนงเสรรมใหหเกรดเกษตรอชุตสาหกรรม
  3.2 ลดตหนทชุนการผลรตและเพรนมมยลคนาผลผลรตทางการเกษตร
  3.3 สนพ บสนชุนการจพดตพ หงกองทชุนเพพนอเกษตรกรในหมยนบหาน 
(อกม.)
  3.4 สนงเสรรมสนพ บสนชุนการแปรรยปสรนคหาทางการเกษตรอยนาง
มมคชุณภาพนเครพนองจพกรและเทคโนโลยมใหมน ๆ มาใชห  เพพนอเพรนมมยลคนาสรนคหาและปรรมาณ
สรนคหาคชุณภาพ ในทหองถรนน
  3.5 สนพ บสนชุนการทกาการเกษตรทางเลพอก 
  3.6 สนงเสรรมประชาชนในทหองถรนนใหหมมการเลมหยงสพตวยเศรษฐกรจ
เพพนอการบรรโภคและเพพนอการอนชุรพ กษย

4. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาสพงคม
                              แนวทาง

4.1 สนงเสรรมและพพฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมย นบหาน
และชชุมชนใหหเขหมแขขงเพพนอเปขนผยหนกาการพพฒนาชชุมชนและทหองถรนนทมนมมคชุณภาพ
 4.2 สนงเสรรมโครงการพพฒนาระดพบหมยนบหาน
  4.3 สนงเสรรม พพฒนาบทบาทและคชุณภาพชมวรตของสตรม ผยหสยง
อายชุ ผยหพรการ และผยหดหอยโอกาสโดยการจพดกรจกรรมทมนเหมาะสมและดกาเนรนการใหหเกรด
กองทชุน หรพอจพดหางบประมาณเพพนอดกาเนรนการพพฒนาบทบาทและคชุณภาพชมวรตอยนางตนอ
เนพน อง
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 4.4 สนงเสรรมพพฒนาคชุณภาพและศพกยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในทหองถรนน
  4.5 ปห องกพนและแกหไขปพ ญหาการเสพ  การผลรต   การ
จกาหนนายยาเสพตรดในทชุระดพบ
              4.6 ดกาเนรนการโครงการ เพพนอใหหบรรการประชาชน  และ
รพ บทราบปพ ญหา  อชุปสรรค และความตหองการของประชาชนในพพหนทมน
                                       4.7 สนงเสรรมและประกาศเกมยรตรคชุณผยหทมนเปขนแบบ
อยนางทมนดม  และสรหางคชุณประโยชนยตนอสพงคม สรหางชพนอเสมยงใหหแกนจพ งหวพดนครราชสมมา

5. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาสาธารณสยุข
                             แนวทาง



  5.1 พพฒนาศพกยภาพของอาสาสมพครสาธารณสชุข
หมยนบหาน(อสม.)
  5.2 สนงเสรรมและสนพ บสนชุนใหหการรพ กษาพยาบาลประชาชนใน
ระดพบตกาบล หมยนบหานและชชุมชนทมนมมคชุณภาพและมาตรฐาน   เพพนอใหหประชาชนไดหรพ บ
บรรการทมนดม  ทพ นวถพงและทพนเหตชุการณย   โดยรนวมมพอกพบโรงพยาบาลสนงเสรรมสชุขภาพตกาบล 
และหนนวยงานหรพอองคยกรทมนเกมนยวขหอง
  5.3 สนงเสรรมสชุขภาพและอนามพยของประชาชนในระดพบ
หมยนบหานและชชุมชน   ใหหมมสชุขภาพแขขงแรง   โดยใหหการเรมยนรยหการดยแลสชุขภาพ   การ
ออกกกาลพ งกาย  การปห องกพนโรค การใชหยาอยนางถยกตหอง และการเขหารพ บการตรวจสชุขภาพ
หรพอการรพ บบรรการดหานสาธารณสชุขตามขพ หนตอนและวรธมการทางการแพทยย

6. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาโครงสรบางพพบนฐาน
                              แนวทาง
                  6.1 สนงเสรรมสนพ บสนชุนการวางระบบการพพฒนาดหาน
โครงสรหางคชุณภาพชมวรตพพหนฐาน ใหหสอดคลหองกพบความจกาเปขนและความตหองการของ
ประชาชนในการดการงชมวรตอยนางพอเพมยง
                           6.2 กนอสรหาง ปรพ บปรชุงเสหนทางการคมนาคมอยนางทพ นวถพง   
                           6.3 ประสาน   สนพ บสนชุน  รนวมมพอกพบสนวนราชการ   และ
องคยกรปกครองสนวนทหองถรนนอพนนๆ เพพนอสนพ บสนชุนเครพนองมพอ เครพนองจพกรกล ตลอดจนผยห
ปฏรบพตรงานทมนมมความ ชกานาญในการพพฒนาโครงสรหางพพหนฐาน
                           6.4  ประสานในการแกหไขปพ ญหาความเดพอนรหอนของ
ประชาชนในดหานสาธารณยปโภค
  6.5 ดกาเนรนการปรพ บปรชุงระบบขนสนงในความรพ บผรดชอบของ
องคยการบรรหารสนวนจพงหวพดนครราชสมมา เพพนอแกหไขปพ ญหาการจราจร ความปลอดภพย
และความเปขนระเบมยบในการใหหบรรการแกนประชาชน

7. ยยุทธศาสตรรดบานการพพ ฒนาการททองเทททยว  ศาสนา-
วพฒนธรรมประเพณท   และกทฬา

    แนวทาง
                          7.1  พพฒนาฟพห นฟยและสนงเสรรมกรจกรรมดหานศาสนา  
ศรลปวพฒนธรรมและประเพณมของชชุมชนทหองถรนนโคราช เพพนอการอนชุรพ กษยสพบสานและ
เชพนอมโยงสย นกรจกรรมการทนองเทมนยว
  7.2 พพฒนาและฟพห นฟยแหลนงทนองเทมนยวเดรม สรหางแหลนงทนอง
เทมนยวใหมน รวมทพ หงกรจกรรมดหานการทนองเทมนยว  และสรนงอกานวยความสะดวกตนางๆ  
กระตชุหนเศรษฐกรจ และสรหางรายไดหจากการทนองเทมนยวของจพงหวพดนครราชสมมาเพรนมขพหน  
  7.3 สนพ บสนชุนและสนงเสรรมความสามารถของผยหประกอบการ
ธชุรกรจทนองเทมนยว และสรหางเครพอขนาย เพพนอพพฒนาคชุณภาพสรนคหาและบรรการ  โดยการจพบคยน
ธชุรกรจพพฒนาคชุณภาพสรนคหาและขยายตลาดสรนคหาทพ หงภายในประเทศ และตนางประเทศ
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7.4 สนงเสรรมและสนพ บสนชุนกรจกรรมลานกมฬา และจพดการ
แขนงขพนกมฬาประเภทตนางๆ รวมถพงการสรหางความเปขนเลรศทางดหานกมฬา

8. ยยุทธศาสตรรดบานการบรรหารจพดการบบานเมพองทททดท
                              แนวทาง
  8.1  ปรพบปรชุงโครงสรหางการบรรหารงานขององคยการบรรหาร
สนวนจพงหวพดนครราชสมมา   เพพนอใหหรองรพ บการปฏรบพตรภารกรจหนหาทมน   ตามทมนกฎหมาย
กกาหนดอยนางมมประสรทธรภาพ
  8.2 นการะบบสารสนเทศมาใชหในการบรรหารงานภายใน
องคยกร  
  8.3 สนพ บสนชุนบชุคลากรในสพงกพด ใหหไดหรพ บการศพกษา อบรม  
การทกาวรจพย  เพรนมพยนความรยห เพพนอยกระดพบประสรทธรภาพ การทกางานใหหเกรดประสรทธรผล
ในการบรรการประชาชน และในการสพนอสารและรนวมมพอกพบประชาคมอาเซมยน
  8.4 บยรณาการการจพดทกาแผนพพฒนาทหองถรนน  รนวมกพน
ระหวนางหนนวยงานภาครพ ฐและเอกชนองคยกรปกครองสนวนทหองถรนน   เพพนอพพฒนาทหองถรนน 
สรหางประโยชนยสยงสชุดแกนประชาชนในจพงหวพดนครราชสมมา  
  8.5 เปรดโอกาสใหหประชาชนไดหเขหามมสนวนรนวมในการกกาหนด
นโยบาย   และความตหองการ  ของประชาชนในการพพฒนาจพงหวพดนครราชสมมา
                                       8.6  เพรนมประสรทธรภาพในการปฏรบพตรราชการ

9. ยยุทธศาสตรรดบานการรพ กษาความปลอดภพ ยในชทวรตและ
ทรพ พยรสรน 
                              แนวทาง
  9.1 สนงเสรรมและสนพ บสนชุนการตรดตพ หงระบบเตพอนภพย
ธรรมชาตร และภพ ยพรบพตรตนางๆ
  9.2 สนงเสรรมสนพ บสนชุนและรนวมมพอกพบสนวนราชการ หนนวย
งาน  มยลนรธรการกชุศลและองคยกรทมนเกมนยวขหองในการเตรมยมความพรหอมในการปห องกพนภพย 
และการชนวยเหลพอผยหประสบภพย
  9.3 สนงเสรรมและสนพ บสนชุนการตรดตพ หงระบบกลหองวงจรปรดใน
เขตชชุมชน และสถานทมนส กาคพญ เพพนอสรหางความอบอชุ นนใจ และความปลอดภพยในชมวรตและ
ทรพ พยยสรนของประชาชน
  9.4 สนพ บสนชุนการฝพกอบรมจพดตพ หงและอบรมฟพห นฟยตการวจบหาน
และอาสาสมพครปห องกพนภพ ยฝน ายพลเรพอน (อปพร.) เพพนอเปขนกกาลพ งสนพ บสนชุนเจหาหนหาทมนรพ ฐ 
และดยแลรพ กษาความปลอดภพยและการจราจรในชชุมชนหมยนบหาน

10. ยยุทธศาสตรรดบานการอนยุ รพ กษรทรพ พยากรธรรมชาตร  และสรทง
แวดลบอม
                                แนวทาง



                               10.1 สนงเสรรมสนพ บสนชุนและรนวมมพอกพบสนวนราชการ
องคยกรปกครองสนวนทหองถรนนภาคเอกชน ในการพพฒนาฟพห นฟยและอนชุรพ กษยแหลนงนกหา ลชุ นม
นกหาล กาคลอง  และปน าไมหใหหมมความอชุดมสมบยรณย
                              10.2 สนงเสรรมสนพ บสนชุนและรนวมมพอกพบสนวนราชการ
องคยกรปกครองสนวนทหองถรนนและภาคเอกชน  ในการรณรงคยสรหางจรตส กานพก  เพพนอ
ปห องกพนและแกหไขปพ ญหามลพรษและปพ ญหาสรนงแวดลหอมของชชุมชนทหองถรนนทชุกระดพบ
    10.3  สนงเสรรมสนพ บสนชุนและสรหางความรนวมมพอกพบสนวน
ราชการทมนเกมนยวขหอง  องคยกรปกครองสนวนทหองถรนน  ในการจพดทการะบบกกาจพดขยะรวม  
เพพนอจพดการขยะมยลฝอยและ  สรนงปฏรกยลอยนางเปขนระบบ 
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2.ยยุทธศาสตรรและแนวทางการพพ ฒนาขององครการบรรหารสทวน

ตตาบลบบานเกาะ 
2.1  วรสพยทพ ศนรการพพ ฒนาองครการบรรหารสทวนตตาบลบบานเกาะ  “ชชุมชนนนา

อยย นมมความเขหมแขขง สรนงแวดลหอมดม คนมมคชุณภาพและการบรรหารจพดการทมนดมแบบมมสนวนรนวมจาก
ทชุกภาคสนวน”

2.2  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนา
1.  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานโครงสรบางพพบนฐาน
     เปห าหมาย
           เพพนอกนอสรหางและซนอมบการชุงโครงสรหางพพหนฐานในเขตองคยการ

บรรหารสนวนตกาบลใหหมมความสะดวกและมาตรฐาน เพพนอสนพ บสนชุนยชุทธศาสตรยดหานอพนน ๆ 
ใหหประสบความสกาเรขจ โดยเฉพาะอยนางยรนง ดหานคมนาคมขนสนง ดหานความสงบเรมยบรหอย
และความสงบสชุขของประชาชนและดหานเศรษฐกรจ

           แนวทางการพพฒนา
     กนอสรหางโครงสรหางพพหนฐานทางดหานเศรษฐกรจใหหประชาชนไดหรพ บการ

บรรการสาธารณะใหหความสะดวก และรวดเรขวขพหน  โดยเนหนการมมมาตรฐานและเกรด
ความยชุตรธรรมดพงนมห

     1.  กนอสรหางและปรพ บปรชุงบการชุงถนน สะพาน ทางเทหา ทนอระบายนกหาใหห
เปขนไปดหวยความสะดวก

     2.  กนอสรหางขยายเขตไฟฟห าและไฟฟห าสาธารณะ
     3.  กนอสรหางและขยายเขตการบรรการประปา
          ตพวชมหวพด
     1. จกานวนการกนอสรหางและปรพ บปรชุงถนนทางระบายนกหา
     2.  จกานวนปรรมาณการขยายเขตไฟฟห าและไฟฟห าสาธารณะใหหครบทชุก
ครพวเรพอน



     3.  จกานวนปรรมาณการขยายเขตประปาใหหครบทชุกครพ วเรพอน
2.  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานเศรษฐกรจ
     เปห าหมาย
     เพพนอสนพ บสนชุนเสรรมสรหางความเขหมแขขงของชชุมชนทางเศรษฐกรจระดพบ

บชุคคล ครอบครพ วและชชุมชนทหองถรนน โดยเฉพาะผลรตผลทางการเกษตรอรนทรมยยและการ
แปรรยปสรนคหาทางการเกษตร ใหหมมความสามารถและทพกษะในการพพฒนาฝมมพอในการ
ผลรตเพรนมมยลคนาของสรนคหาและสามารถขยายการตลาดไปสย นตลาดกลาง ซพนงเปขนไปตาม
ยชุทธศาสตรยการพพฒนาเกษตรอรนทรมยย และการแปรรยปสรนคหาเกษตร และยชุทธศาสตรย
สรหางความสามารถในการแขนงขพนทางเศรษฐกรจและแกหไขปพ ญหาความยากจนของ
จพงหวพดนครราชสมมา

     แนวทางการพพฒนา
     1.  สนงเสรรมศพกยภาพและขมดความสามารถในการเพรนมผลผลรต

ทางการเกษตร  อรนทรมยยและการแปรรยปสรนคหาทางการเกษตรละการ
แปรรยปสรนคหาทางการเกษตร

     2.  เสรรมสรหางและเพรนมทพกษะอาชมพของครพ วเรพอนและกลชุนมอาชมพ
     3.  สรหางความตระหนพ กแกนผยหประกอบการและผยหบรรโภค
     ตพวชมหวพด
     1.  จกานวนบชุคลากรทมนมมทพกษะในการผลรตผลทางเกษตรอรนทรมยย
     2.  จกานวนครพ วเรพอนและกลชุนมอาชมพทมนมมทพกษะในการประกอบอาชมพ
     3.  จกานวนสถานประกอบการทมนเพรนมขพหนอยนางมมระบบ
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3.  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาคยุณภาพชทวรต
     เปห าหมาย
     เพพนอเสรรมสรหางทพกษะของคนภายในชชุมชนทพ หงทางดหานจรตใจ ดหานการ

ศพกษา 
ดหานสชุขภาพอนามพย ดหานสวพสดรการและสพงคม ดหานกมฬา  ใหหมมคชุณภาพและพพนงพาตนเอง
ไดห ซพนงเปขนไปตามแนวทางแผนพพฒนาเศรษฐกรจและสพงคมแหนงชาตรฉบพบทมน10 (พ.ศ. 
2549 – 2554) 

     แนวทางการพพฒนา
     1.  การพพฒนาดหานคชุณธรรม จรรยธรรมและวพฒนธรรมประเพณมทหอง

ถรนน
     2.  การพพฒนาและสนงเสรรมการศพกษา
     3.  การพพฒนาสนงเสรรมดหานสชุขภาพและอนามพย



     4.  การพพฒนาและสนงเสรรมดหานสวพสดรการชชุมชน
     5.  การพพฒนาและสรนงเสรรมดหานกมฬาและการนพ นทนาการ

                       ตพวชมหวพด
     1.  จกานวนชชุมชนทมนมมความสงบสชุขพพงปรารถนารนวมกพน
     2.  จกานวนประชาชนทมนไดหรพ บการศพกษาและศพกษาเพรนมขพหน
     3.  จกานวนประชาชนผยหมมสชุขภาพรนางกายและสชุขภาพจรตดม

    4.  ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานสรทงแวดลบอม
     เปห าหมาย
     เพพนอพพฒนาระบบการจพดการสรนงแวดลหอมอพนพพงปรารถนารนวมกพนไมนใหห

มมปพ ญหาภายในชชุมชนซพนงเปขนไปตามแนวทางยชุทธศาสตรยพพฒนาจพงหวพด
     แนวทางการพพฒนา
     1.  สรหางจรตส กานพกและความตระหนพ กในการจพดการทรพ พยากรนกหาและ

สรนงแวดลหอม
     2.  สรหางจรตส กานพกและความตระหนพ กของผยหประกอบการและผยห

บรรโภค.
     3.  การบรรหารจพดการและรณรงคยกกาจพดขยะมยลฝอย
     ตพวชมหวพด
     1.  จกานวนของการอนชุรพ กษยทรพ พยากรนกหาและสรนงแวดลหอมใหหเกรด

ประโยชนยสยงสชุด
     2.  จกานวนผยหประกอบและผยหบรรโภคไดหใหหความรนวมมพอ
     3.  จกานวนปรรมาณขยะมยลฝอยทมนใหหการบรรการลดนหอยลง
5.  ยยุทธศาสตรรการบรรหารจพดการบบานเมพองทททดท
     เปห าหมาย
     เพพนอสนพ บสนชุนประชาชนทชุกภาคสนวนใหหมมสนวนรนวมในการพพฒนาและ

ตรวจสอบการทกางานของภาครพ ฐและใหหบรรจชุแนวทางการดกาเนรนงานของจพงหวพด
นครราชสมมาตามยชุทธศาสตรยการบรรหารราชการใหหเปขนไปตามหลพกการบรรหารจพดการ
บหานเมพองทมนดม

     แนวทางการพพฒนา
     1.  สนงเสรรมการมมสนวนรนวมของประชาชนและองคยกรทชุกภาคสนวนใน

การพพฒนาทางการเมพอง
                             และสพงคม

     2.  สนงเสรรมการเพรนมศพกยภาพของบชุคลากรและองคยกรใหหมมขมดความ
สามารถในการพพฒนา

     3.  สนงเสรรมการพพฒนาระบบการบรรการประชาชนตามมาตรฐาน
สากล (PSO) 

     4.  การพพฒนาและจพดระเบมยบของชชุมชนและสพงคม
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         ตพวชมหวพด
     1.  จกานวนผยหมมสนวนรนวมในการพพฒนาทางการเมพองและสพงคม
     2.  จกานวนบชุคลากรและอชุปกรณยมมศพกยภาพในการบรรการประชาชน

เพรนมขพหน
     3.  สนงเสรรมการจพดการบรรการประชาชนสย นมาตรฐานสากล (PSO)
     4.  ความพพงพอใจของประชาชนผยหใชหบรรการ
     6.  ยยุทธศาสตรรตามแผนการกระจายอตานาจใหบแกทองครกร

ปกครองสทวนทบองถรทนและตามแนวนโยบายของรพ ฐบาล
     เปห าหมาย
     เพพนอสนพ บสนชุนการกระจายอกานาจใหหแกนองคยกรปกครองสนวนทหองถรนน

ตามเจตนารมณยแหนงราชอาณาจพกรไทย พ.ศ.2540  โดยใหหองคยกรปกครองสนวนทหอง
ถรนนมมความเปขนอรสระในการกกาหนดนโยบายการปกครอง

     แนวทางการพพฒนา
     1.  การถนายโอนภารกรจการจพดการศพกษา
     2.  สนงเสรรมมาตรการปห องกพน เฝห าระวพงรพ กษาบกาบพดผยหเสมนยงตรดยาเสพ

ตรดละรพ กษาสภาพชชุมชนใหหเขหมแขขงอยนางยพ นงยพน
     3.  สนงเสรรมระบบความปลอดภพยในชมวรตและทรพ พยยสรน ลดปพ ญหา

ความรชุนแรงในครอบครพ วอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภพย
     4.  สนงเสรรมโอกาสการเขหาถพงบรรการสาธารณสชุขตามนโยบายประกพน

สชุขภาพ 30 บาท   
    ตพวชมหวพด

          1.  จกานวนผยหทมมมความปลอดภพยในชมวรตและทรพ พยยสรน
     2.  จกานวนผยหทมนมมโอกาสการเขหาถพงบรรการสาธารณสชุขตามนโยบายประกพน

สชุขภาพ 
2.3  นโยบายของคณะผยบบรรหารทบองถรทน

 นโยบายการพพ ฒนาเรทงดทวน  (ภายใน 1 ปท )
                           1 ประกาศสงครามเพพนอเอาชนะยาเสพตรด 
                          2. แกหไขปพ ญหานกหาทนวมขพงและบรรเทาความเดพอดรหอนอพน
เนพน องจากอชุทกภพยหรพอภพยธรรมชาตร
                          3 เสรรมสรหางและจพดใหหมมความปลอดภพยในชมวรตและทรพ พยยสรน
ของราษฎร
                           4  ปรพ บปรชุงโครงสรหางการใหหบรรการและการบรรหารงานของ
องคยกร 
                      นโยบายการพพ ฒนาระยะยาว (ภายใน 4 ปท )
                          1.นโยบายดหานพพฒนาเศรษฐกรจ
                          2.นโยบายดหานพพฒนาคชุณภาพชมวรต
                          3 นโยบายดหานโครงสรหางพพหนฐาน



                          4 นโยบายดหานการเมพองและการบรรหาร
                           5 นโยบายดหานสาธารณสชุขและนพ นทนาการ
                          6 นโยบายดหานการศพกษา ศาสนาและวพฒนธรรม
                          7 นโยบายดหานทรพ พยากรธรรมชาตรและสรนงแวดลหอม
                          8 นโยบายดหานสวพสดรการและสพงคม
                         9 นโยบายดหานการปห องกพนและบรรเทาสาธารณภพย
                   ภายใตบ วรสพยทพ ศนรในการพพ ฒนา     “รทวมคลด     รทวมททา   
สรร างสรรคคพภ ฒนาตทาบล” 

30
                
               3. การวรเคราะหรเพพทอพพ ฒนาทบองถรทน         
                        3.1  การวรเคราะหรสภาวะแวดลบอมภายนอกและภายใน
ขององครการบรรหารสทวนตตาบลบบานเกาะ โดย   SWOT   Analysis

 จยุดแขขง  S: Strensth
- ประชากรมมคชุณภาพ  ชชุมชนเขหมแขขง
- เสหนทางสพญจรสะดวก
- ผยหนกาชชุมชนมมความสามพคคม
- อบต.มมศพกยภาพเพมยงพอทมนจะรองรพ บการบรรการและแกหไขปพ ญหา

ความเดพอดรหอน
- มมการรนวมมพอกพนระหวนาง  อบต.และหนนวยงานในพพหนทมน

จยุดอทอน  W: Weakness
- บหานเรพอนแออพดหนาแนนน ขาดการวางระบบผพงเมพอง
- เปขนชชุมชนกพนงเมพอง ไมนสามารถรวมกลชุนมกพนเพพนอดกาเนรนการดหาน

เศรษฐกรจของชชุมชนในรยปกลชุ นมอาชมพอยนางเขหมแขขง
- เดขกและเยาวชนบางสนวนมมอพตราการไมนศพกษาตนอสยง
-  บางสนวนเปขนชชุมชนบหานจพดสรร ขาดการรนวมมพอในกรจกรรมชชุมชน

โอกาส O: Opportunity
- จพงหวพดนครราชสมมา สามารถสนพ บสนชุนงบประมาณใหหองคยกร

ปกครองสนวนทหองถรนนทมนมมแผนงานโครงการตามแนวทาง
ยชุทธศาสตรยการพพฒนาจพงหวพด

- มมเสหนทางคมนาคมสายหลพกเชพนอมไปสย นภาคอมสานหลายจพงหวพด
- มมมหาวรทยาลพยวงษยชวลรตกชุล ซพนงเปขนมหาวรทยาลพยขนาดใหญนของ

ภาคอมสานตพ หงอยย น ทกาใหหธชุรกรจหอพพกและบหานเชนาขยายตพวอยนาง
รวดเรขว

ขบอจตากพ ด  (T: Threat )



- มมความแตกตนางทางฐานะและสพงคมระหวนางชชุมชนเดรมกพบชชุมชนบหาน
จพดสรร

- ไมนมมพพหนทมนสาธารณะ
- มมปพ ญหาแนวเขตการปกครองระหวนางองคยกรปกครองสนวนทหองถรนน
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3.2 การประเมรนสถานการณรสภาพแวดลบอมททท เกททยวขบอง
                         การนกาแผนพพฒนาไปสย นการปฏรบพตรขององคยการบรรหารสนวนตกาบลบหาน
เกาะ แบนงเปขน 4 แนวทางดพ งนมห

  1. องคยการบรรหารสนวนตกาบลดกาเนรนการเองโดยแปลงแนวทางการ
พพฒนาและโครงการในแผนพพฒนาตกาบลสามปม  นกาไปจพดทกาแผนงานงบประมาณหรพอ
ขหอบพญญพตรงบประมาณรายจนายประจกาปม  เพพนอปฏรบพตรใหหบรรลชุจชุดประสงคยของแผนงาน
โครงการ

   2.  การสนพ บสนชุนใหหหนนวยงานราชการอพนนหรพอองคยกรปกครองสนวน
ทหองถรนนอพนน หรพอองคยกรเอกชนเปขนผยหด กาเนรนงาน ในกรณมทมนองคยการบรรหารสนวนตกาบล
ไมนมมความพรหอมหรพอมมศพกยภาพเพมยงพอและมมหนนวยงานหรพอองคยกรอพนนมมศพกยภาพและ
มมความพรหอมทมนจะดกาเนรนงานมากกวนา

   3.  การรนวมมพอกพบหนนวยงานหรพอองคยกรปกครองสนวนทหองถรนนอพนนหรพอ
องคยกรเอกชนอพนนในการดกาเนรนการในกรณมทมนปฏรบพตรงานตหองเกมนยวพพนกพบหนนวยงานหรพอ
องคยกรอพนนโดยอาจดกาเนรนงานในรยปแบบหชุหนสนวนสหการหรพอคณะทกางานหรพอคณะ
กรรมการ

  4.  การประสานหนนวยงานหรพอองคยกรปกครองสนวนทหองถรนนหรพอ
องคยกรเอกชนอพนนเปขนผยหจพดสรรงบประมาณและการดกาเนรนการตามแผนงานเพพนอใหห
บรรลชุเปห าหมายตามแนวทางทมนกกาหนดไวหในแผนพพฒนาตกาบลสามปม และแผน
ยชุทธศาสตรยการพพฒนาขององคยการบรรหารสนวนตกาบลบหานเกาะ โดยผนานความเหขนชอบ
จากผยหบรรหารทหองถรนนและคณะกรรมการพพฒนา และคณะกรรมการประสานการพพฒนา
และผยหวนาราชการจพงหวพดนครราชสมมาตามลกาดพบ
หนทวยงานดตาเนรนการตามแผนยยุทธศาสตรรการพพ ฒนา



กกาหนดหนนวยงานผยหรพ บผรดชอบในการดกาเนรนการตามยชุทธศาสตรยการ
พพฒนาโดยการกกากพบดยแลของปลพดองคยการบรรหารสนวนตกาบลและผยหบรรหาร  ดพ งนมห

(1) สกานพ กงานปลพดองคยการบรรหารสนวนตกาบล
(2) กองคลพง

   (3) กองชนาง
(4) กองการศพกษา ศาสนา และวพฒนธรรม
(5) กองสาธารณสชุขและสรนงแวดลหอม

 การประเมรนผลการนตาแผนพพ ฒนาสามปท ไปสย ทการปฏรบพตรในเชรงคยุณภาพ
                      จากการตรดตามและประเมรนผลแผนพพฒนาทหองถรนนประจกาปม   พบ
วนาเปขนไปตามเปห าหมายของแผนพพฒนาตกาบล และเปขนไปตามความตหองการของ
ประชาชนในทหองถรนน มมความคชุหมคนาและประชาชนไดหรพ บประโยชนยอยนางทพ นวถพง 

ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานโครงสรบางพพบนฐาน

พพ นธกรจ              การพพฒนาชชุมชนใหหนนาอยย นมมความเขหมแขขง โดยไดหรพ บบรรการ
สาธารณะโครงสรหางพพหนฐาน ทมนจ กาเปขน เพพนอรองรพ บขยายตพวของชชุมชนและเศรษฐกรจ

เปบ าประสงคร         การไดหรพ บบรรการดหานโครงสรหางพพหนฐานใหหมมความสะดวกและเสมอ
ภาค

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร

แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด



     1.  กนอสรหางและปรพ บปรชุงบการชุงถนน 
สะพาน ทางเทหา ทนอระบายนกหาใหหเปขนไป
ดหวยความสะดวก

 1. จกานวนการกนอสรหางและปรพ บปรชุงถนน
ทางระบายนกหา

     2.  กนอสรหางขยายเขตไฟฟห าและ
ไฟฟห าสาธารณะ

2.  จกานวนปรรมาณการขยายเขตไฟฟห าและ
ไฟฟห าสาธารณะใหหครบทชุกครพวเรพอน

     3.  กนอสรหางและขยายเขตการบรรการ
ประปา

3.  จกานวนปรรมาณการขยายเขตประปา
ใหหครบทชุกครพ วเรพอน

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    กองชนาง

ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานเศรษฐกรจ

พพ นธกรจ              สนงเสรรมและพพฒนาศพกยภาพของคน ครอบครพ วและชชุมชนในการพพนง
ตนเอง



เปบ าประสงคร         ประชาชนมมศพกยภาพ มมความรยหมมรายไดหเพมยงพอสามารถพพงตนเอง
ไดห

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร

แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด

  1.  สนงเสรรมศพกยภาพและขมดความ
สามารถในการเพรนมผลผลรตทางการเกษตร
อรนทรมยยและการแปรรยปสรนคหาทางการ
เกษตรละการแปรรยปสรนคหาทางการเกษตร

1.  จกานวนบชุคลากรทมนมมทพกษะในการ
ผลรตผลทางเกษตรอรนทรมยย

 2.  เสรรมสรหางและเพรนมทพกษะอาชมพของ
ครพ วเรพอนและกลชุนมอาชมพ

2.  จกานวนครพ วเรพอนและกลชุนมอาชมพทมนมม
ทพกษะในการประกอบอาชมพ

3.  สรหางความตระหนพ กแกนผยหประกอบการ
และผยหบรรโภค

3.  จกานวนสถานประกอบการทมนเพรนมขพหน
อยนางมมระบบ

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    สกานพ กงานปลพด   กองคลพง



ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานคยุณภาพชทวรต

พพ นธกรจ                   สนงเสรรมและพพฒนาศพกยภาพของคน ครอบครพ วและชชุมชนในการ
พพนงตนเอง

เปบ าประสงคร                เพพนอเสรรมสรหางทพกษะของคนภายในชชุมชนทพ หงทางดหานจรตใจ 
ดหานการศพกษา 
ดหานสชุขภาพอนามพย ดหานสวพสดรการและสพงคม ดหานกมฬา  ใหหมมคชุณภาพและพพนงพาตนเอง
ไดห ซพนงเปขนไปตามแนวทางแผนพพฒนาเศรษฐกรจและสพงคมแหนงชาตร

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร

แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด

  1.  การพพฒนาดหานคชุณธรรม จรรยธรรม
และวพฒนธรรมประเพณมทหองถรนน

1.  จกานวนชชุมชนทมนมมความสงบสชุขพพง
ปรารถนารนวมกพน

2.  การพพฒนาและสนงเสรรมการศพกษา 2.  จกานวนประชาชนทมนไดหรพ บการศพกษา
และศพกษาเพรนมขพหน

3.  การพพ ฒนาสนงเสรรมดหานสชุขภาพและ
อนามพย

3.  จกานวนประชาชนผยหมมสชุขภาพรนางกาย
และสชุขภาพจรตดม

 4.  ก า ร พพ ฒ น า แ ล ะ สน ง เ ส รร ม ดห า น
สวพสดรการชชุมชน

2.  จกานวนผยหสยงอายชุ ผยหพรการ ผยหตรดเชพหอ ผยห
ดหอยโอกาสไดหรพ บการชนวยเหลพอ

5.  การพพฒนาและสรนงเสรรมดหานกมฬาและ
การนพ นทนาการ

3.  จกานวน เดขก เยาวชน และประชาชน
เลนนกมฬา

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    สกานพ กงานปลพด   กองการศพกษา ฯ   กองสาธารณสชุขฯ



ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานสรทงแวดลบอม

พพ นธกรจ              การกกาจพดขยะมยลฝอย สรนงปฏรกยลและมลภาวะสรนงแวดลหอมทมนมมอยนาง
ยพ นงยพน

เปบ าประสงคร         มลภาวะและสรนงแวดลหอมไมนเปขนมลพรษใหหบหานเรพอนและชชุมชนนนาอยย น
อยนางสงบสชุข

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร

แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด

1.  สรหางจรตส กานพกและความตระหนพ กใน
การจพดการทรพ พยากรนกหาและสรนงแวดลหอม

 1.  จกานวนของการอนชุรพ กษยทรพ พยากรนกหา
และสรนงแวดลหอมใหหเกรดประโยชนยสยงสชุด

2.  สรหางจรตส กานพกและความตระหนพ กของ
ผยหประกอบการและผยหบรรโภค.

  2.  จกานวนผยหประกอบและผยหบรรโภคไดห
ใหหความรนวมมพอ

3.  การบรรหารจพดการและรณรงคยกกาจพด
ขยะมยลฝอย

3.  จกานวนปรรมาณขยะมยลฝอยทมนใหหการ
บรรการลดนหอยลง

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    กองสาธารณสชุขและสรนงแวดลหอม



ยยุทธศาสตรรการพพ ฒนาดบานการบรรหารจพดการบบานเมพองททท
ดท

พพ นธกรจ              การพพฒนาระบบการบรรหารจพดการภาครพ ฐทมนมมและมมสนวนรนวมจากทชุก
ภาคสนวน

เปบ าประสงคร              เพพนอสนพ บสนชุนประชาชนทชุกภาคสนวนใหหมมสนวนรนวมในการพพฒนา
และตรวจสอบการทกางานของภาครพ ฐและใหหบรรจชุแนวทางการดกาเนรนงานของจพงหวพด
นครราชสมมาตามยชุทธศาสตรยการบรรหารราชการใหหเปขนไปตามหลพกการบรรหารจพดการ
บหานเมพองทมนดม

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร

แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด

 1.  สนงเสรรมการมมสนวนรนวมของประชาชน
และองคยกรทชุกภาคสนวนในการพพฒนา
ทางการเมพอง และสพงคม

 1.  จกานวนผยหมมสนวนรนวมในการพพฒนา
ทางการเมพองและสพงคม

2.  สนงเสรรมการเพรนมศพกยภาพของ
บชุคลากรและองคยกรใหหมมขมดความสามารถ

 2.  จกานวนบชุคลากรและอชุปกรณยมม
ศพกยภาพในการบรรการประชาชนเพรนมขพหน



ในการพพฒนา
3.  สนงเสรรมการพพฒนาระบบการบรรการ
ประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 

 3.  สนงเสรรมการจพดการบรรการประชาชน
สย นมาตรฐานสากล (PSO)

 4.  การพพฒนาและจพดระเบมยบของชชุมชน
และสพงคม

 4.  ความพพงพอใจของประชาชนผยหใชห
บรรการ

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    ทชุกสนวนราชการ

ยยุทธศาสตรรตามแผนการกระจายอตานาจใหบแกท
องครกรปกครองสทวนทบองถรทนและตามแนวนโยบายของ

รพ ฐบาล

พพ นธกรจ              การพพฒนาระบบการบรรหารจพดการภาครพ ฐทมนมมและมมสนวนรนวมจากทชุก
ภาคสนวน

เปบ าประสงคร         การพพฒนาระบบการบรรหารจพดการภาครพ ฐทมนมมและมมสนวนรนวมจากทชุก
ภาคสนวน

ตพ วชทบวพดระดพ บเปบ าประสงคร



แนวทางการพพ ฒนา ตพ วชทบวพด
  1.  การถนายโอนภารกรจการจพดการ
ศพกษา

1.  จกานวนผยหทมมมความปลอดภพยในชมวรต
และทรพ พยยสรน

 2.  สนงเสรรมมาตรการปห องกพน เฝห าระวพง
รพ กษาบกาบพดผยหเสมนยงตรดยาเสพตรดละรพ กษา
สภาพชชุมชนใหหเขหมแขขงอยนางยพ นงยพน

2.  จกานวนผยหทมมมความปลอดภพยในชมวรต
และทรพ พยยสรน

  3.  สนงเสรรมระบบความปลอดภพยใน
ชมวรตและทรพ พยยสรน ลดปพ ญหาความรชุนแรง
ในครอบครพ วอาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภพย

3.  จกานวนผยหทมมมความปลอดภพยในชมวรต
และทรพ พยยสรน

 4.  สนงเสรรมโอกาสการเขหาถพงบรรการ
สาธารณสชุขตามนโยบายประกพนสชุขภาพ 
30 บาท   

 4  จกานวนผยหทมนมมโอกาสการเขหาถพงบรรการ
สาธารณสชุขตามนโยบายประกพนสชุขภาพ 

หนทวยงานทททรพ บผรดชอบ    สกานพ กงานปลพด   กองการศพกษา ฯ   กองสาธารณสชุขฯ


