ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
---------------------5.1 วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล
“ ไชยมงคลเป็นตาบลน่าอยู่
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ”

5.2 พันธกิจ (MISSION)
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามแนวพระราชดาริ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืน
5.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอ
2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้กับบ้านเรือนและชุมชนมีความน่าอยู่สงบสุข
3. ประชาชนมีศักยภาพมีความรู้มรี ายได้เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดแี บบบูรณาการและประชาชนมีส่วนร่วม

5.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ๑.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พอเพียง
1.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของ
ประชาชน
1.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
2.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา 2.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ า น ส า น ต่ อ แ น ว ท า ง
พระราชดาริ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา

3.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล
3.2 สนับสนุนให้มกี ารนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
ด้านการพัฒนาการเกษตร 4.2 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค
และเพื่อการอนุรักษ์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มคี ุณภาพ
ด้านการพัฒนาสังคม
5.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน
5.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือ
จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

6. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการ 6.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ่ ้าน(อสม.)
พัฒนาสาธารณสุข
6.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมูบ่ ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดที ั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับหมูบ่ ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสูก่ ิจกรรมการท่องเที่ยว
7.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทัง้ กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึน้ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
7.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า
และขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ตัง้ แต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

8.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลไชยมงคล
8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
8.๒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลไชยมงคล ให้ได้รับการศึกษา อบรม
การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
8.4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบ่ ้าน

10.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อม
10.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
10.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู อย่างเป็นระบบ

