5.5 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างคุณภาพชีวติ พืน้ ฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่าง
พอเพียง
1.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้
สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชน โดยเฉพาะเส้ น ทางการขนส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ย วและพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน

โครงการ
1.1.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1.2 ตราเทศบัญญัติการผังเมืองของเทศบาลตาบลไชยมงคล
1.1.3 จัดวางผังชุมชนไชยมงคล
1.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะคร้อ ซอย 8 )
1.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 1)
1.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 2)
1.2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมูท่ ่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 3)
1.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 5/1)
1.2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 5/3)
1.2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย5 )
1.2.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 5 เชื่อมซอย ๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
(โกรกตะคร้อซอย 9)
1.2.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
(โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม)
1.2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
(ไชยมงคลซอย 1/1)
1.2.12 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 8)
1.2.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑)
1.2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒)
1.2.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมูท่ ี่ 1
(คุ้มหนองผักบุง้ -โกรกตะคร้อ) ซอย 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ
จ.นครราชสีมา ไปถึงคุ้มหนองผักบุง้ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
1.2.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล หมูท่ ี่ 2
(ทางเข้าบ้าน ร.ต. ชูเกียรติ จีนากูล, บ้านบุตาล ซอย 9 )
1.2.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมูท่ ี่ 2
ซอย 14 (ซอยบ้านนางพิมพ์ เจนปรุ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.2.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย 17)
1.2.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ซอยบ้านยายดอกไม้)
1.2.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย 10)
1.2.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย๑๑)
1.2.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ซอยเข้าวัดสายใหม่)
1.2.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย ๓ เชื่อมถนนหน้าอ่าง)
1.2.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ซอยบ้านยายปรี )
1.2.25 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(สายกลางบ้าน )
1.2.26 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย 3)
1.2.27 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้านนางมาก)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.2.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(รอบสระน้า)
1.2.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(สีแ่ ยกบ้านกานันถึงบ้านนายสุวรรณ)
1.2.30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ซอยบ้านปูาอ่อน)
1.2.31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(หนองพลวงใหญ่ ซอย๑๐)
1.2.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ซอยบ้านหมอเขียว)
1.2.33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ซอยบ้านนางฝน)
1.2.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ซอยข้างโรงเรียน)
1.2.35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ภูเขาทอง ซอย ๒)
1.2.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓
(หนองพลวงใหญ่ ซอย 14)
1.2.37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
(ซอยบ้านนางแว่น)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.2.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ ี่ ๓
(ซอยบ้านนายจีน)
1.2.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ ี่ ๓
(ซอยบ้าน รต.อาพล)
1.2.40 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓(ซอยบ้านยายเล็ก)
1.2.41 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4(ซอยบ้านอาจารย์วิศษิ ฐ์พร)
1.2.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(ซอยบ้านครูตา้ -วารีเทพ)
1.2.43 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(หนองปลิง ซอย 2)
1.2.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(ซอยบ้านยายพลวง)
1.2.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(ซอยบ้านปูาลาใย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.2.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(หนองปลิงซอย 5)
1.2.47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(ซอยข้างบ้าน สท.สันติ)
1.2.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4
(ซอยบ้านนายพัน)
1.2.49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 5
(ซอยบ้านนางบี)่
1.2.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 5
(ซอยบ้านนายผ่อน)
1.2.51 ก่อสร้างห้องน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

โครงการ
1.3.1 ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีชอ่ งจราจร ลาห้วยยาง
เชื่อมต่อระหว่างบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ต.ไชยมงคล ไปถึง ต.โคกไทย
1.3.2 จัดหาพืน้ ที่รองรับน้า (แก้มลิง)
1.3.3 ขยายเขตท่อเมนน้าประปาภูมภิ าค อาเภอโชคชัย
1.3.4 ขยายแนวเขตประปาหมู่บา้ น บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ)
1.3.5 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดสาเร็จรูป
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (โค้งบ้านโกรกตะคร้อ)
1.3.6 ก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (กลุม่ บ้าน กม.13
– สายสวนสัตว์)
1.3.7 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้าบาดาล กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ
1.3.8 ติดตั้งถังแชมเปญ จานวน 1 จุด บ้านบุตาล หมู่ 2
1.3.9 วางท่อเมนประปาจากสถานีสูบน้าอ่างห้วยยาง ถึงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
1.3.10 เจาะบ่อบาดาล จานวน 3 บ่อ บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
1.3.11 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 (ซอยบ้านผูช้ ่วยอนันต์)
1.3.12 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
สาเร็จรูป บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 (ซอยข้างสระน้า)
1.3.13 ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
1.3.14 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้าบาดาล
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
1.3.15 ติดตั้งถังแชมเปญ จานวน 1 จุด บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
1.3.16 ขุดลอกทางระบายน้า บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
1.3.17 ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ท่ี ๕
1.3.18 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้าบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
1.3.19 เจาะบ่อบาดาล จานวน 1 บ่อ บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
1.3.20 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ท่ี 1-6
1.3.21 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาของ เทศบาลตาบลไชยมงคล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดาริ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

2.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.1.1 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานสาหรับศูนย์เรียนรูป้ รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 จัดตั้งศูนย์บริการหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1.3 ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
2.1.4 เลีย้ งสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.5 อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
3.1.1 ส่งเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
3.1.2 ทัศนศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานทีข่ องเด็กเล็ก
3.1.3 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3.1.4 อาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ
3.1.5 อาหารกลางวันสาหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ
3.1.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3.1.7 กิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลไชยมงคล
3.1.8 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
3.1.9 จัดสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
3.1.10 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน บ้านไชยมงคล
3.1.11 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน บ้านหนองพลวงใหญ่
3.1.12 อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองพลวงใหญ่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา 3.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
(ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผูม้ ีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
3.1.13 อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านไชยมงคล
3.1.14 อบรมเยาวชนเสริมสร้างจิตสานึกความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ในท้องถิ่น
3.1.15 ศูนย์ศกึ ษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมืองจราจรจาลอง แห่งที่ 3
3.1.16 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
3.1.17 อบรมเพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบ O-NET – NT และ LASS
3.1.18 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
3.1.19 เข้าค่ายอบรมพัฒนาวิชาการเพื่อผลสัมฤทธิO์ -NET และ NT
3.1.20 ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

3.2 สนับสนุนให้มกี ารนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

3.2.1 ปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลไชยมงคล
3.2.2 จัดซื้อสื่อการเรียนสาหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ
3.2.3 พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
เกษตร

แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก

โครงการ
4.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่
4.1.2 ส่งเสริมเกษตรกรทอผ้าไหม
4.1.3 ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพื่อการเกษตร
4.1.4 ใช้หินฝุุนเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
4.1.5 เลีย้ งเป็ด – ไก่พันธุไ์ ข่
4.1.6 ปลูกผักสวนครัว
4.1.7 เลีย้ งไก่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

5.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 5.1.1 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน
และชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นา การพัฒนาชุมชนและ 5.1.2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบลไชยมงคล
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
5.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน
5.2.1 ฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์กรสตรีระดับหมู่บา้ น
5.3 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบทบาทและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมและด าเนิ น การให้ เ กิ ด กองทุ น หรื อ จั ด หา
งบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง

5.3.1 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ตดิ เชือ้ เอดส์
5.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุตาบลไชยมงคล
5.3.3 จัดตั้งเครือข่ายผูส้ ูงอายุในตาบลไชยมงคล
5.3.4 ชมรมผูส้ ูงอายุตาบลไชยมงคล
5.3.5 จัดตั้งเครือข่ายผูพ้ ิการ
5.3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ให้มีรายได้
5.3.7 อบรมผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. เรื่องกฎหมายและสวัสดิการคนพิการ
5.3.8 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ุวยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชือ้ H.I.V.

5.3.9 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่บี า้ น (อผส.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

6.๑ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก าร 6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุม่ แม่บา้ นและ อสม.
เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพของอาสาสมั ครสาธารณสุขหมู่ บ้า น 6.1.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
(อสม.)
หมู่บา้ น (อสม.)
6.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตาบล หมู่บา้ นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนได้ รับบริ การที่ดีทั่ว ถึงและทัน เหตุ การณ์
โดยร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

6 . ๓ ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ อ น า มั ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรี ย นรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
การออกก าลั ง กาย
การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการ
ตรวจสุ ข ภาพหรื อ การรั บ บริ ก าร ด้ า นสาธารณสุ ข
ตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์

6.3.1 คุ้มครองผู้บริโภคและเฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.3.2 ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการควบคุม
มลพิษจากการประกอบกิจการ
6.3.3 สุขาภิบาลอาหาร(Clean Food Good Taste)
6.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันโรคระบาดสัตว์ล่วงหน้า
6.3.5 เร่งรัดปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาบลไชยมงคล
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้ น(เงินอุดหนุน)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตราเทศบัญญัติการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เยาวชนไทยร่วมใจสร้าง สุขภาพตาบล ไชยมงคล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช
เพื่อการอนุรักษ์สบื สานและเชื่อมโยงสู่กจิ กรรมการท่องเที่ยว

7.1.1 อบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นตาบล
7.1.2 จัดงานประเพณีสงกรานต์
7.1.3 จัดงานประเพณีลอยกระทง
7.1.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (วันพ่อแห่งชาติ)
7.1.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
(วันแม่แห่งชาติ)
7.1.6 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
7.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน โดยภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย ในชั่วโมงเรียนปกติ
7.1.8 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของตาบลไชยมงคล
7.1.9 เด็กเฝูา ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
7.1.10 สวนสมุนไพรในชุมชน
7.1.11 เยาวชนรักบ้านเกิดเชิดชูท้องถิ่น
7.2.1 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญในตาบล
7.2.2 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าสวนสัตว์และบริเวณ
ร้านค้าร้านอาหารให้สวยงาม
7.2.3 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
7.2.4 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
7.2.5 จัดภูมทิ ัศน์บริเวณสามแยกสวนสัตว์ เพื่อเชิญชวนเข้าสูแ่ หล่ง
เรียนรู้ชีวิตสัตว์ปุาและ เทศบาลตาบลไชยมงคล

7.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น
โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

7 . ๓ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จท่อ งเที่ย ว และสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยการจับคู่ธุรกิจ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ สิ น ค้ า แ ล ะ ข ย า ย ต ล า ด สิ น ค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึง
ระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความ
เป็ น เลิ ศ ทางด้ า นกี ฬ าสู่ กี ฬ าอาชี พ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

7.3.1 ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
7.3.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปต่างๆ
7.3.3 จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชนสูส่ ากล
7.3.4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแม่บา้ น
7.3.4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
7.4.1 ก่อสร้างสนามเปตองและติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬา
ของหมู่บ้าน บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
7.4.2ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
7.4.3 ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
7.4.4 ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
7.4.5 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาสาหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
7.4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันระหว่างองค์การต่างๆ
7.4.7 ค้นหาช้างเผือกและจัดส่งนักกีฬาของสมาชิกศูนย์กีฬาตาบลเข้า
ร่วมแข่งขัน
7.4.8 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
7.4.9 ฝึกอบรมอาสาสมัครสร้างจิตสานึกเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ในชุมชน
7.4.10 ฝึกอบรมผูน้ าต้านยาเสพติด
7.4.11 จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน
7.4.12 จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหาร 8.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานทะเบียนอาเภอเมือง ฯ
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจ 8.1.2 ก่อสร้างอาคารที่ทาการเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่
8.1.3 ปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการบริการประชาชนสูม่ าตรฐานสากล
หน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.4 พัฒนาสถานที่ทางาน (5 ส.)
8.1.5 เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่บุคลากร
8.1.6 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการปฏิบัตริ าชการ
8.1.7 รองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
8.1.8 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช2ค.
8.1.9 ออกรังวัดที่สาธารณะ
8.1.10 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8.1.11 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลไชยมงคล
8.1.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสานักงาน
8.๒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
8.2.1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร
องค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว
8.2.2 ส่งเสริมและจัดให้มีหอ้ งสมุดชุมชน
แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการ 8.2.3 จัดทาวารสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เป็นสาคัญ
ตาบลไชยมงคล
8.2.4 ออกพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
8.2.5 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ
8.2.6 จัดทาระบบแผนที่ภาษีและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
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8.2.7 จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน

8.2.8 พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
8.2.9 ติดตั้งกระจกกลม/ไฟสัญญาณจราจร/ปูายเตือนจราจร
สัญญาณไฟตามแยกต่างๆ รวมทั้ง การทาลูกระนาดบนถนน
ที่เป็นจุดเสี่ยงภายในชุมชน
8.2.10 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
8.2.11 จัดซื้อปูายสัญญาณไฟสามเหลื่ยมหยุดตรวจ
8.2.12 จัดซื้อกรวยจราจร
8.2.13 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
8.2.14 จัดซื้อเก้าอีบ้ ุนวม
8.2.15 เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่ง (เครือ่ งยนต์ดีเซล)
8.2.16 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบ จุม่ น้า ขนาด 1.5 HP
8.2.17เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบ จุม่ น้า ขนาด 2 HP
8.2.18 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบ จุม่ น้า ขนาด 3 HP
8.2.19 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 2 HP
8.2.20 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 3 HP
8.2.21 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 5.5 HP 8
8.2.22 เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 7.5 HP
8.2.23 ปั๊มน้ายาเคมี จานวน 3 เครื่อง
8.2.24 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
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8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางาน
ให้เกิดประสิทธิผล ในการบริการประชาชน

8.3.1 อบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยมงคล
8.3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานแก่บุคลากร
8.3.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
8.3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการดาเนินงาน
ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ (ทางเครื่องกระจายเสียงไร้สาย)

8.4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

8.4.1 เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของประชาชน

8.4.2 สภาเคลื่อนที่
8.4.3 ยุทธศาสตร์วฒ
ั นธรรมไทยสายใยชุมชน
8.4.4 เพิ่มศักยภาพการไก่เกลี่ยข้อพิพาทหมู่บา้ น
8.4.5 รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
8.4.6 ปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.4.7 ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการเสริมสร้างการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน/ประชาสังคม
8.4.8 รวมน้าใจสูก่ าชาด
8.4.9 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
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9.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ 9.1.2 จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน
หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 9.1.2 เฝูาระวังและลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่
ในการเตรี ย มความพร้ อ มในการปู อ งกั น ภั ย และการ
สงกรานต์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.1.3 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
9.1.4 ติดตั้งกล้อง วงจรปิดในจุดเสี่ยงต่างๆในพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจ 9.2.1ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันกับฝุายพลเรือนประจาตาบล(อปพร.)
บ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 9.2.2 ซักซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันสาธารณภัยในตาบล
เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา 9.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุน อปพร. ตชต.
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
ให้ทางานอย่างมีคุณภาพ
9.2.4 จัดตั้งทีม “หนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย” พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ
9.2.5 ฝึกอบรมยุวชนตารวจ
9.2.6 ฝึกอบรมตารวจชุมชน ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
9.2.7 ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ปอู งกันยาเสพติด
9.2.8 สนับสนุนน้ายาเคมีตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะสถานี
ตารวจภูธรโพธิก์ ลาง
9.2.9 ตรวจปัสสาวะเพือ่ ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
9.2.10 ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรมต่อต้านยาเสพติด
9.2.11 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด
9.2.12 ยกระดับหมู่บา้ นเอาชนะยาเสพติด
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 10.๑ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟู
และสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

10.1.1 ประกวดหมู่บา้ นน่าอยู่
10.1.2 ปลูกปุาทดแทน
10.1.3 คนละต้นสร้างตาบลสีเขียว
10.1.4 รณรงค์ชว่ ยชาติประหยัดพลังงาน
10.1.5 พลังงานยั่งยืน
10.1.6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.๒ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บส่ ว นราชการ 10.2.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์
สิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ 10.2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้นื ที่รกร้างให้สวยงาม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
10.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

10.3.1 ผลิตปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
10.3.2 จัดการขยะมูลฝอยในหมู่บา้ น
10.3.3 จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
10.3.4 กาจัดขยะมูลฝอย

