
 
 

 

ส่วนที่ 5  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

---------------------- 

5.1 วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาเทศบาลต าบลไชยมงคล 
 

“ ไชยมงคลเป็นต าบลน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง     ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ” 
 

5.2 พันธกิจ (MISSION) 

 1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น        

เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกจิ 

 2. พัฒนาและส่ ง เสริมอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและเสริมสร้ าง เศรษฐกิจพอเพียง                              

ตามแนวพระราชด าริ 

 3.  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 

 4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 

5.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อมให้เกดิความสมดุลยั่งยืน 
 

5.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. การไดร้ับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอ 

 2. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไมเ่ป็นมลพษิให้กับบ้านเรือนและชุมชนมีความนา่อยู่สงบสุข 

 3. ประชาชนมีศักยภาพมคีวามรู้มรีายไดเ้พียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้ 

 4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีบบบูรณาการและประชาชนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลต าบลไชยมงคล  
       

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑.1 สง่เสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน              

ให้สอดคลอ้งกับความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่าง

พอเพียง 

1.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเสน้ทางการขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร แหลง่ท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ

ประชาชน 

1.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้ า น ส า น ต่ อ แ น ว ท า ง

พระราชด าริ    
 

2.1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาการศกึษา             

 

 

3.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ                          

มทีักษะและศักยภาพ  ตามมาตรฐานสากล 

3.2 สนับสนุนให้มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาการเกษตร 

 

4.1 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  

4.2 สง่เสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลีย้งสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค                  

และเพื่อการอนุรักษ์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาสังคม 

 

5.๑ สง่เสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง              

เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มคีุณภาพ 

5.๒ สง่เสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 

5.๓ สง่เสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ                           

และผู้ด้อยโอกาส  โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการให้เกดิกองทุนหรือ

จัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างตอ่เนื่อง 

 

 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาสาธารณสุข 

 

6.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ   เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบ่้าน(อสม.) 

6.๒ สง่เสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมูบ่้านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการที่ดทีั่วถงึและทันเหตุการณ์ 

โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

6.๓ สง่เสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับหมูบ่้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย การปูองกันโรค                               

การใช้ยาอย่างถูกตอ้ง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการ                          

ดา้นสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธิีการทางการแพทย์ 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณ ีและกฬีา 

 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและสง่เสริมกจิกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสูก่ิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวเดิม สร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ รวมทัง้กิจกรรมด้าน

การท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิและสร้างรายไดจ้าก

การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึน้  โดยร่วมมือกับองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

7.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง

เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสนิค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสนิค้า

และขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.๔ สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกฬีาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทตา่งๆ 

ตัง้แตร่ะดับหมู่บ้านจนถงึระดับจังหวัด เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ

และมแีรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกฬีาสูก่ีฬาอาชีพ            

ในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

8.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลไชยมงคล               

เพื่อให้รองรับการปฏบิัตภิารกิจหนา้ที่   ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ

ประชาชนใหส้ะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า โดยยึดถือประโยชนส์ูงสุดของประชาชน

ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไชยมงคล ให้ไดร้ับการศึกษา อบรม 

การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกดิประสิทธิผลใน

การบริการประชาชน 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครัฐและ

เอกชนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด                     

แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา   
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพย์สิน  

 

9.1 สง่เสริม สนับสนุนและร่วมมือกับสว่นราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล                      

และองคก์ร  ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน  และอาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหนา้ที่รัฐ  และดูแลรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจรในชมุชนหมูบ่้าน 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 

 

10.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหลง่น้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไมใ้ห้มีความ

อุดมสมบูรณ์ 

10.๒ สง่เสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพษิและปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนทอ้งถิ่นทุกระดับ 

10.๓ สง่เสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมอืกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง                        

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกลูอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


