
 

 

5.5 แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้าน

โครงสร้างคณุภาพชวีติพืน้ฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่าง

พอเพียง 

1.1.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1.2 ตราเทศบัญญัติการผังเมืองของเทศบาลต าบลไชยมงคล 

1.1.3 จัดวางผังชุมชนไชยมงคล 

 

1.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้

สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ                  

ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

1.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 

          (ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะคร้อ ซอย 8 ) 

1.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที ่1  

          (โกรกตะคร้อซอย 1) 

1.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1  

          (โกรกตะคร้อซอย 2) 

1.2.4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมูท่ี่ 1  

          (โกรกตะคร้อซอย 3) 

1.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1  

          (โกรกตะคร้อซอย 5/1) 

1.2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

          (โกรกตะคร้อซอย 5/3) 

1.2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

           (โกรกตะคร้อซอย5 ) 

1.2.8 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1  

          (โกรกตะคร้อซอย 5 เชื่อมซอย ๖) 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ 

 

  

1.2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1  

          (โกรกตะคร้อซอย 9) 

1.2.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1 

           (โกรกตะครอ้ซอย ๔ ตอ่คสล.เดิม) 

1.2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1  

           (ไชยมงคลซอย 1/1) 

1.2.12 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 8) 

1.2.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1  

            (โกรกตะครอ้ซอย ๑๑/๑) 

1.2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ท่ี 1  

             (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) 

 1.2.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไชยมงคล  หมูท่ี่ 1  

             (คุ้มหนองผักบุง้-โกรกตะคร้อ) ซอย 6  ต.ไชยมงคล  อ.เมอืงฯ   

             จ.นครราชสมีา  ไปถงึคุ้มหนองผักบุง้  ต.ธงชัยเหนอื อ.ปักธงชัย 

           จ.นครราชสมีา 

1.2.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล หมูท่ี่ 2 

            (ทางเขา้บา้น ร.ต. ชูเกยีรติ  จีนากูล, บ้านบุตาล ซอย 9 ) 

1.2.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล  หมูท่ี่ 2  

            ซอย 14  (ซอยบ้านนางพิมพ ์เจนปรุ) 
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1.2.18 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

            (บุตาลซอย 17) 

1.2.19 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

            (ซอยบ้านยายดอกไม)้ 

1.2.20 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2  

            (บุตาลซอย 10) 

1.2.21 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

            (บุตาลซอย๑๑) 

1.2.22 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2  

            (ซอยเข้าวัดสายใหม่) 

1.2.23 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2  

           (บุตาลซอย ๓ เชื่อมถนนหน้าอ่าง) 

1.2.24 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

            (ซอยบา้นยายปร ี) 

1.2.25 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 

            (สายกลางบ้าน ) 

1.2.26 ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 3) 

1.2.27 ก่อสร้างถนนหนิคลกุ บา้นบุตาล หมู่ที ่2 (ซอยบา้นนางมาก) 
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โครงการ 

 

  

1.2.28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 

            (รอบสระน้ า) 

1.2.29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3  

            (ส่ีแยกบ้านก านันถงึบ้านนายสุวรรณ) 

1.2.30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3                   

             (ซอยบ้านปูาออ่น) 

1.2.31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3          

             (หนองพลวงใหญ่ ซอย๑๐) 

1.2.32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3            

             (ซอยบ้านหมอเขียว) 

1.2.33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3            

             (ซอยบ้านนางฝน) 

1.2.34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3    

            (ซอยข้างโรงเรียน) 

1.2.35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3     

             (ภูเขาทอง ซอย ๒) 

1.2.36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ 

            (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14) 

1.2.37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3  

            (ซอยบ้านนางแว่น) 
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1.2.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองพลวงใหญ่ หมูท่ี่ ๓  

            (ซอยบ้านนายจีน) 

1.2.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองพลวงใหญ่ หมูท่ี่ ๓  

            (ซอยบ้าน รต.อ าพล) 

1.2.40 ก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี ๓(ซอยบ้านยายเล็ก) 

1.2.41 กอ่สร้างถนนหนิคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4(ซอยบ้านอาจารย์วิศษิฐพ์ร)             

1.2.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (ซอยบ้านครูตา้-วารีเทพ) 

1.2.43 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

           (หนองปลิง ซอย 2)   

1.2.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (ซอยบ้านยายพลวง) 

1.2.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (ซอยบ้านปูาล าใย) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (หนองปลิงซอย 5) 

1.2.47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (ซอยข้างบ้าน สท.สันติ) 

1.2.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 4  

            (ซอยบ้านนายพัน) 

1.2.49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 5  

            (ซอยบ้านนางบ่ี) 

1.2.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลิง หมูท่ี่ 5  

            (ซอยบ้านนายผ่อน) 

1.2.51 ก่อสร้างหอ้งน้ าอาคารเอนกประสงค์ บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5  
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1.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ     

ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

1.3.1 ก่อสร้างฝายน้ าลน้คอนกรตีเสริมเหล็ก แบบมชีอ่งจราจร ล าห้วยยาง       

          เชื่อมตอ่ระหว่างบ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 ต.ไชยมงคล ไปถึง ต.โคกไทย  

1.3.2 จัดหาพืน้ท่ีรองรับน้ า (แก้มลงิ) 

1.3.3 ขยายเขตท่อเมนน้ าประปาภูมภิาค อ าเภอโชคชัย   

1.3.4  ขยายแนวเขตประปาหมู่บา้น บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะครอ้) 

1.3.5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อมฝาปิดส าเร็จรูป  

          บ้านไชยมงคล หมู่ที ่1 (โค้งบ้านโกรกตะคร้อ) 

1.3.6 ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 (กลุม่บ้าน กม.13  

          –  สายสวนสัตว์)  

1.3.7 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ าบาดาล กลุ่มบา้นโกรกตะครอ้ 

1.3.8 ติดตั้งถังแชมเปญ จ านวน 1 จุด บา้นบุตาล หมู่ 2 

1.3.9 วางทอ่เมนประปาจากสถานสีูบน้ าอ่างห้วยยาง ถึงระบบประปา 

          หมู่บา้น บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที ่3 

1.3.10 เจาะบอ่บาดาล จ านวน 3 บ่อ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 
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1.3.11 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็   

            บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านผูช้่วยอนันต์)  

1.3.12 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมฝาปิด   

            ส าเร็จรูป  บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยขา้งสระน้ า)  

1.3.13 ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บา้นหนองปลิง หมู่ที ่๔ 

1.3.14 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ าบาดาล  

            บา้นหนองปลิง หมู่ที่ ๔ 

1.3.15 ติดตั้งถังแชมเปญ จ านวน 1 จุด  บา้นหนองปลิง หมู่ที่ ๔ 

1.3.16 ขุดลอกทางระบายน้ า บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5 

1.3.17 ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บา้นหนองไทร หมู่ที่ ๕ 

1.3.18 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ าบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที ่5 

1.3.19 เจาะบอ่บาดาล จ านวน 1 บอ่ บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 

1.3.20 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะและโคมไฟฟาูสาธารณะ หมู่ที่ 1-6 

1.3.21 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาของ เทศบาลต าบลไชยมงคล 
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2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทาง

พระราชด าร ิ   

2.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

2.1.1 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานส าหรับศูนย์เรียนรูป้รัชญา    

         เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2 จัดตั้งศูนย์บริการหัวเชื้อจุลนิทรีย์ ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ  

          พอเพียง 

2.1.3 ปลูกปาุเฉลมิพระเกียรติ 

2.1.4 เลีย้งสัตวแ์บบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.5 อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

          และพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา             

 

3.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศกึษา  

(ครู อาจารย์ นกัเรยีน) ให้เป็นผูม้ีคุณภาพ                          

มีทักษะและศักยภาพ  ตามมาตรฐานสากล 

 

3.1.1 ส่งเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

3.1.2  ทัศนศกึษาเสรมิสร้างพัฒนาการเรยีนรู้นอกสถานทีข่องเด็กเล็ก 

3.1.3 ปรบัปรุงและตอ่เตมิอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.1.4 อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ 

3.1.5 อาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ 

3.1.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

3.1.7 กิจกรรมศูนย์พฒันาเดก็เล็กต าบลไชยมงคล 

3.1.8 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัพันธ์ 

3.1.9 จัดสร้างศูนย์ข้อมูลขา่วสารที่มีประสิทธภิาพ 

3.1.10 อาหารเสริม (นม)โรงเรยีน  บา้นไชยมงคล 

3.1.11 อาหารเสริม (นม)โรงเรยีน  บา้นหนองพลวงใหญ ่

3.1.12 อาหารกลางวนัโรงเรยีน  บา้นหนองพลวงใหญ ่
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3.1.13 อาหารกลางวนัโรงเรยีน  บา้นไชยมงคล 

3.1.14 อบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตส านกึความปลอดภัยอย่างย่ังยนื 

            ในท้องถิ่น 

3.1.15 ศูนยศ์กึษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนืเมอืงจราจรจ าลอง แห่งท่ี 3 

3.1.16 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิทย 

3.1.17 อบรมเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม 

            ในการทดสอบ O-NET – NT และ LASS 

3.1.18 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิทย 

3.1.19  เข้าค่ายอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือผลสัมฤทธิO์-NET และ NT 

3.1.20 ส่งเสริมคณุภาพการเรียนการสอน 
 

 

3.2 สนับสนุนให้มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

เป็นเครื่องมอืและประกอบการศึกษา 

3.2.1 ปรับปรุงสนามเด็กเลก็ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของเทศบาล 

         ต าบลไชยมงคล 

3.2.2 จัดซื้อสื่อการเรียนส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ 

3.2.3 พัฒนาทักษะและกระบวนการเรยีนรู้แก่เด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการ

เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  

 

4.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอรีี่ 

4.1.2 ส่งเสริมเกษตรกรทอผา้ไหม 

4.1.3 ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพื่อการเกษตร 

4.1.4 ใช้หินฝุุนเพื่อเพิ่มผลผลติมันส าปะหลัง 

4.1.5 เลีย้งเป็ด – ไก่พันธุไ์ข่ 

4.1.6 ปลูกผักสวนครวั 

4.1.7 เลีย้งไก่บ้าน 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม 

 

 

 

 

5.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน

และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้น า  การพัฒนาชุมชนและ

ทอ้งถิ่นที่มีคุณภาพ 

5.1.1 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน 

5.1.2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลไชยมงคล 

 

5.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 
 

5.2.1 ฝกึอบรมเพิ่มพูนประสทิธภิาพองค์กรสตรีระดับหมู่บา้น 
 

5.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมและด า เนินการให้ เกิดกองทุนหรือ จัดหา

งบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต

อย่างต่อเนื่อง 

 

5.3.1 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ตดิเชือ้เอดส ์

5.3.2 พัฒนาคณุภาพชวีิตผู้สงูอายุต าบลไชยมงคล 

5.3.3 จัดตั้งเครือข่ายผูสู้งอายุในต าบลไชยมงคล 

5.3.4 ชมรมผูสู้งอายุต าบลไชยมงคล 

5.3.5 จัดตั้งเครือข่ายผูพ้ิการ 

5.3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผูต้ิดเชื้อ H.I.V. ให้มีรายได ้

5.3.7 อบรมผูบ้ริหาร เจา้หน้าที่ อปท. เรื่องกฎหมายและสวัสดิการคนพกิาร 

5.3.8 ศูนย์เฉลิมพระเกยีรติ เพือ่ช่วยเหลือผูปุ้วยโรคเอดส์และผูติ้ดเชือ้ H.I.V. 

5.3.9 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้น (อผส.) 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 

6.๑ สนับสนุนการจัดตั้ งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ                

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

(อสม.) 
 

6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่มสตร ีกลุม่แม่บา้นและ อสม. 

6.1.2 พัฒนาศกัยภาพและคณุภาพชวีิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 

         หมู่บา้น (อสม.) 
 

6.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชน

ในระดับต าบล หมู่บา้นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 

โดยร่ วมมือกับ โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต าบล                   

และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

6.2.1  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต าบลไชยมงคล          

6.2.2  การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น(เงนิอุดหนุน) 

6.2.3  พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2.4  ตราเทศบัญญัติการจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

6.2.5  เยาวชนไทยรว่มใจสร้าง สุขภาพต าบล ไชยมงคล 

6 .๓  ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพและอน ามั ย ขอ งปร ะ ช า ชน              

ในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง    โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย                         

การปอูงกันโรค  การใช้ยาอยา่งถูกต้อง และการเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ   ด้ านสาธารณสุข              

ตามข้ันตอนและวิธกีารทางการแพทย์ 

 

 

 

6.3.1 คุ้มครองผู้บริโภคและเฝาูระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ผู้ประกอบการในด้านการควบคุม      

          มลพิษจากการประกอบกิจการ 

6.3.3  สุขาภิบาลอาหาร(Clean Food Good Taste) 

6.3.4  เพ่ิมประสิทธภิาพการปอูงกันโรคระบาดสัตวล์่วงหนา้ 

6.3.5  เรง่รัดปอูงกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา  

ศลิปวัฒนธรรมและประเพณขีองชุมชนท้องถิ่นโคราช                

เพื่อการอนุรักษส์บืสานและเชื่อมโยงสู่กจิกรรมการท่องเท่ียว 

 

7.1.1 อบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบล 

7.1.2 จัดงานประเพณีสงกรานต ์

7.1.3 จัดงานประเพณีลอยกระทง 

7.1.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว (วันพ่อแห่งชาติ)           

7.1.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ  

          (วันแมแ่ห่งชาติ) 

7.1.6 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

7.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน  โดยภูมปัิญญา 

          ท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย  ในช่ัวโมงเรียนปกติ 

7.1.8 ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์  

          ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของต าบลไชยมงคล 

7.1.9 เด็กเฝูา ผู้เฒา่เล่าเร่ือง 

7.1.10 สวนสมุนไพรในชุมชน 

7.1.11 เยาวชนรักบา้นเกิดเชิดชูท้องถิ่น 

 7.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเท่ียวเดิม สรา้งแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว และ                  

สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง

รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสมีา เพิ่มขึ้น  

โดยร่วมมอืกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

หนว่ยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน              

ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.2.1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญในต าบล  

7.2.2 พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณทางเขา้สวนสัตวแ์ละบริเวณ  

          ร้านค้าร้านอาหารใหส้วยงาม 

7.2.3 ทอ่งเท่ียวเชงินเิวศน์ 

7.2.4 ค้นหาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม ่

7.2.5 จัดภูมทัิศน์บริเวณสามแยกสวนสัตว ์เพื่อเชญิชวนเข้าสูแ่หลง่ 

          เรียนรู้ชีวิตสัตว์ปุาและ เทศบาลต าบลไชยมงคล 
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7.๓  ส นั บส นุ น แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม ส าม า รถ ขอ ง

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจ

พั ฒ น าคุณ ภ าพ สิ น ค้ า แ ล ะ ข ย า ย ต ล าด สิ น ค้ า ทั้ ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

7.3.1 ฝกึอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชพี 

7.3.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสือ้ผา้ส าเร็จรูปตา่งๆ 

7.3.3 จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนสูส่ากล  

7.3.4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแม่บา้น 

7.3.4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ 

7.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึง

ระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ

สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความ

เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ  ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

7.4.1 ก่อสร้างสนามเปตองและติดตั้งไฟสปอรต์ไลท์สนามกฬีา 

          ของหมู่บ้าน บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

7.4.2ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน บา้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 

7.4.3 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน บา้นหนองปลิง หมู่ที่ ๔    

7.4.4  ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5  

7.4.5  สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

7.4.6  ส่งเสริมสนับสนนุการแข่งขันระหว่างองค์การต่างๆ 

7.4.7 ค้นหาช้างเผอืกและจัดส่งนักกีฬาของสมาชิกศูนย์กีฬาต าบลเข้า   

          รว่มแข่งขัน 

7.4.8 จัดการแขง่ขันกีฬาตา้นยาเสพติด 

7.4.9  ฝกึอบรมอาสาสมคัรสร้างจิตส านึกเพื่อต่อต้านยาเสพติด 

           ในชมุชน 

7.4.10 ฝกึอบรมผูน้ าต้านยาเสพติด 

7.4.11 จัดการแขง่ขันฟุตซอลเยาวชน 

7.4.12 จัดส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬา 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 8.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจ

หน้าท่ี   ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

8.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านกังานทะเบยีนอ าเภอเมือง ฯ 

8.1.2 ก่อสร้างอาคารที่ท าการเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่      

8.1.3 ปรับปรุงการบรหิารงานเพื่อการบรกิารประชาชนสูม่าตรฐานสากล           

8.1.4 พัฒนาสถานที่ท างาน  (5 ส.) 

8.1.5 เสริมสร้างและพฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่บุคลากร 

8.1.6 ฝกึอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการปฏิบัตริาชการ 

8.1.7 รองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง  

          สว่นท้องถิ่น 

8.1.8 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช2ค. 

8.1.9 ออกรังวัดที่สาธารณะ 

8.1.10 ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ 

8.1.11 ก่อสร้างโรงอาหารศนูย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลไชยมงคล 

8.1.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบส านักงาน 

 8.๒ น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายใน

องค์กร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก  รวดเรว็  

แม่นย า โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการ

เป็นส าคัญ 

 

8.2.1 จัดซื้อหนังสอืพิมพ/์วารสาร 

8.2.2 ส่งเสริมและจัดให้มีหอ้งสมุดชุมชน 

8.2.3 จัดท าวารสาร สิ่งพิมพเ์ผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของเทศบาล 

          ต าบลไชยมงคล 

8.2.4 ออกพื้นที่เยี่ยมชาวบา้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

8.2.5 ศูนย์รวมข้อมลูขา่วสารระดับอ าเภอ 

8.2.6 จัดท าระบบแผนที่ภาษีและพัฒนาการจัดเก็บรายได ้



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ 

 

  

8.2.7  จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน 

8.2.8 พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลไชยมงคล 

8.2.9 ติดตั้งกระจกกลม/ไฟสญัญาณจราจร/ปูายเตอืนจราจร    

            สัญญาณไฟตามแยกต่างๆ  รวมทั้ง การท าลูกระนาดบนถนน 

            ที่เป็นจดุเสี่ยงภายในชุมชน 

8.2.10 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

8.2.11 จัดซื้อปูายสัญญาณไฟสามเหลื่ยมหยุดตรวจ 

8.2.12 จัดซื้อกรวยจราจร 

8.2.13 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

8.2.14 จัดซื้อเก้าอีบุ้นวม 

8.2.15 เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง (เครือ่งยนต์ดีเซล)  

8.2.16 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบ จุม่น้ า ขนาด 1.5 HP  

8.2.17เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบ จุม่น้ า ขนาด 2 HP  

8.2.18 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบ จุม่น้ า ขนาด 3 HP  

8.2.19 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 2 HP  

8.2.20 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 3 HP  

8.2.21 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 5.5 HP 8 

8.2.22 เครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 7.5 HP  

8.2.23 ปั๊มน้ ายาเคมี จ านวน 3 เครื่อง 

8.2.24 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการ 

 

 

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสมีา ใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย     

เพ่ิมพูนความรู ้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างาน 

ให้เกิดประสิทธิผล  ในการบรกิารประชาชน 

8.3.1 อบรมและศกึษาดูงานของบุคลากรในเทศบาลต าบลไชยมงคล 

8.3.2 ส่งเสริมประสิทธภิาพการท างานแก่บุคลากร 

8.3.3 พัฒนาคณุธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

8.3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงาน       

          ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ (ทางเครื่องกระจายเสียงไร้สาย) 

8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด  แก่

ประชาชนในจังหวัดนครราชสมีา   

8.4.1 เสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสว่นรว่มของประชาชน           

8.4.2 สภาเคลื่อนที ่

8.4.3 ยุทธศาสตร์วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 

8.4.4 เพิ่มศักยภาพการไก่เกลี่ยข้อพพิาทหมู่บา้น 

8.4.5 รักษาความสงบเรียบร้อยและรกัษาความปลอดภัยของประชาชน 

8.4.6 ปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.4.7 ปอูงกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการเสริมสร้างการ                

           มีสว่นร่วมของชุมชน/ประชาสังคม 

8.4.8 รวมน้ าใจสูก่าชาด 

8.4.9 ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพัฒนา 
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9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย                 

ในชีวิตและทรัพย์สนิ  

 

 

9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 

หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล และองค์กร  ที่เกี่ยวข้อง                    

ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

9.1.2 จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไดม้าตรฐาน 

9.1.2 เฝูาระวังและลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร  ช่วงเทศกาลปีใหม่   

         สงกรานต์   

9.1.3  ปอูงกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

9.1.4  ติดตั้งกล้อง วงจรปิดในจุดเสี่ยงตา่งๆในพืน้ที่ต าบลไชยมงคล 

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจ

บ้าน   และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษา

ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 

9.2.1ฝกึอบรมอาสาสมคัรปูองกันกับฝุายพลเรือนประจ าต าบล(อปพร.) 

9.2.2 ซักซ้อมแผนปฏิบัติการปอูงกันสาธารณภยัในต าบล 

9.2.3 เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชุมชน  สนับสนุน  อปพร. ตชต. 

          ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

9.2.4 จัดตั้งทีม “หนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ภัย” พร้อมเครื่องมอื อปุกรณ์ตา่งๆ 

9.2.5 ฝกึอบรมยวุชนต ารวจ 

9.2.6 ฝกึอบรมต ารวจชุมชน ปอูงกันและปราบปรามยาเสพติด 

9.2.7 ฝกึอบรมเยาวชนสัมพนัธ์ปอูงกันยาเสพติด 

9.2.8 สนับสนุนน้ ายาเคมีตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะสถานี   

          ต ารวจภูธรโพธิก์ลาง 

9.2.9 ตรวจปัสสาวะเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

9.2.10 ต ารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรมต่อต้านยาเสพตดิ 

9.2.11 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด 

9.2.12 ยกระดับหมู่บา้นเอาชนะยาเสพติด 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

และส่ิงแวดล้อม 

 

10.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟู

และอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ 

 

10.1.1 ประกวดหมู่บา้นน่าอยู่ 

10.1.2 ปลูกปาุทดแทน 

10.1.3 คนละต้นสร้างต าบลสีเขียว 

10.1.4 รณรงค์ชว่ยชาติประหยัดพลังงาน 

10.1.5 พลังงานยั่งยนื 

10.1.6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกอนุรกัษท์รัพยากร  

           ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์

สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 

10.2.1 ฝกึอบรมอาสาสมคัรอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ  

            สิ่งแวดล้อม 

10.2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างให้สวยงาม 

 

10.๓ ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

จัดท าระบบก าจัดขยะรวม   เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

 

10.3.1 ผลิตปุ๋ยธรรมชาต ิเพื่อชุมชนรกัษส์ิ่งแวดล้อม 

10.3.2 จัดการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น 

10.3.3 จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 

10.3.4 ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


