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ส่วนที่  ๔ 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

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

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ดังนี้ 

“ คมนาคมสะดวก    เศรษฐกิจพอเพียง    หลีกเลี่ยงอบายมุข      สุขภาพดีถ้วนหน้า 
ส่งเสริมการศึกษา ฯ   มวลประชาเป็นสุข ” 
๒.  พันธกิจ (MISSON) 
 ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒) การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๕)  การพัฒนาการเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 ๖) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
 ๗) การส่งเสริมกามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘) การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บูรณาการแผนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความทับซ้อนของพ้ืนที่ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน   ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท้านบกั้นน้้า   ขุดลอก  
ขุดสระ   พัฒนาแหล่งน้้า คลองน้้า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์   การจัดให้มีและ
บ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขต
ชุมชนและท้องถิ่น   ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก้าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน  
การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด  การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  และการ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับ

ประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการการเกษตร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสาน
กับสถาบันการศึกษา  ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  เช่น  ความรู้ด้านการบริหารจัด การ  
ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด  ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาคุณภาพ
การผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  และจัดท้าห้องแสดงสินค้าเพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาด
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ส่งออก  ประสานงานกับทุกภาคส่วน  เช่น  สภาอุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัด  เพ่ือสนับสนุ นด้าน
เศรษฐกิจของต้าบลหินโคน  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 
 3. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกร บริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร  การส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความเหมาะสมให้มี
ความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม   

4. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ส่งเสริมการกระจายอ้านาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา   ให้เป็นไปตามความสมัคร

ใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้        จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือ
ป ระสานการจั ดการ เรี ยนการสอน ให้ สอดคล้ อ งกั บน โยบ ายการศึ กษ าของ อบ ต . และ
กระทรวงศึกษาธิการ และอ่ืนๆ   จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน้าสู่สัมมาชีพพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็น
ธรรมเกิดความพึงพอใจ     ด้าเนินการกระจายอ้านาจด้านสาธารสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  
ก้าลังคน  งบประมาณ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ให้ท้างานอย่างมีคุณภาพ  และมีขวัญก้าลังใจที่ดี    จัดระบบส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี การจัดระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น้าชุมชน  (ก้านัน, ผู้ใหญ่บ้าน)  กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน, กลุ่ม
วัยรุ่น, วัยท้างาน,วัยสูงอายุ    การส่งเสริมสนับสนุนสถานีอนามัยประจ้าต้าบลให้มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น 

5. การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืน 

บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้้า  ป่า  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมีส่วนร่วม ของ 3 ภาคี ทุก
เรื่องได้แก่  ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน  ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน/
ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต้าบลหิน
โคน รณรงค์การแก้ไขปัญหา ภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน   ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐ
และเอกชนแบบครบวงจร    การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในต้าบลหินโคน    
ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้้าท่วม  ภัยแล้ง  ไฟป่า  และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยชุมชน รณรงค์ส่งเสริม
สนับสนุนด้านพลังงาน  การประหยัดพลังงาน    การใช้พลังงานทดแทน  รณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก   อบรมการสร้างฐานอาชีพพลังงานและสร้างฐานอาชีพ ให้แก่ประชาชน 
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6.  การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ท้องถิ่น  และภาคประชาชน   ประสานงานสาม
พ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ.  เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น
ในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   ส่งเสริมการกระจายอ้านาจถ่ายโอนภารกิจ    และบุคลากร
ภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง   
จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาต้าบลหินโคน   การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท้างานขององค์กรตนเอง 
 

7.  การกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร 
 การพัฒนาภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืน การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกล
จากยาเสพติดลอบายมุข การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การพัฒนาส่งเสริมให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุข การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล  

8.  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ส่งเสริม
พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก  ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต ่
แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยท้างานและวัยชรา    สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการ   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมปัญหา มีการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน                                                            

๔.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๓  ปี 
๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
  4.1.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มี บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า ทางระบายน้้าและ
การปรับปรุงบ้ารุงรักษา 

4.1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และการ 
ก่อสร้างอ่ืนๆ 

4.1.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
  4.2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

4.2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร 

4.2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม 
อาชีพ 
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๔.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้าน 
เกษตรอินทรีย์ 

3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมให้มี 
การรวมกลุ่มเกษตรกร 

3.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตร 
3.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความเหมาะสมในการผลิต 

สินค้าเกษตรกร                                                                                                       
          ๔.๔  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

4.4.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและ 
เทคโนโลยี 

4.4.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล กา 
ป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน                                                                          
  ๔.๕  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิด
ความสมดุลอย่างยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกและตระหนักถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
4.5.3 แนวทางการพัฒนาการรณรงค์การก้าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่น และการ 

ประหยัดพลังงาน 
4.5.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและวัสดุประหยัด 

พลังงาน                                                                                                                                
    ๔.๖  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

4.6.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
ใหญ่มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

4.6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบบริการประชาชน 
4.6.4 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
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๔.๗  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวนโยบายผู้บริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.7.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น 

4.7.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติด 
และอบายมุข 

4.7.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.7.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
4.7.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 

๔.๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 

4.8.2  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.8.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด 
วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท้างานและวัยชรา 

4.8.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและทางน้้า 

4.8.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและปลอดภัย โดยส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทการท้าหน้าที่ของต้ารวจบ้าน/เจ้าหน้าที่อปพร. ให้ท้างานอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                
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๕.  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

1. พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมทางการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
การเกษตรและการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาสู่
ครัวของโลกและฐาน
การผลิตพลังงาน
สะอาด 

1.1 พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและ
ประสิทธิภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ืออาหารปลอดภัย 
1.2 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster)อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล 
1.3 พัฒนาการสร้างตราสินค้า(Branding)ศักยภาพทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
1.4 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 
 

 

2. พัฒนาด้านระบบโล
จิสติกส์และการค้าเพื่อ
เป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสาณ
และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน
จังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
2.2 พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและกฏระเบียบที่สนับสนุนระบบโล
จิสตกส์การค้าและการลงทุน 
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ Smes ด้านโล       
จิสติกส์ การค้าและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.4 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ 
การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

3. พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศ
เพ่ือนบ้าน                                                                   
3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี                                                                                                 
3.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตและหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน 
3.4 พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
3.5 วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัด  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา                             แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

4. พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงและ
ยั่งยนืเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 

 

4.1 ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
4.2 พัฒนาคุณภาพ 
 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

 

4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน้าชุมชน คณะกรรมการหมูบาน
และชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูน้า การพัฒนาชุมชนและทองถิ่นท่ีมี
คุณภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                                         
4.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน                                               
4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  
ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน                                                              
4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม ความสามารถของ
แรงงานในทองถิ่น เพื่อเตรียม ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน                                        
4.5 ด้าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการ ปราบปรามและแกไข  
ปญหาการเสพ การผลิตและการจ้าหนายยาเสพติดในทุกระดับ                                                   
4.6 ด้าเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และ รับทราบ         
ปญหา อุปสรรค และความตองการของ ประชาชนในพื้นที่                                         
4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ ดี และสราง                 
คุณประโยชนตอสังคม รวมทั้งจัดสรางหอเกียรติยศ( Hall of Fame ) 
เพ่ือประกาศ เกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสรางชื่อเสียงให้แก่   
จังหวัดนครราชสีมา 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อ พัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมบูาน(อสม.) องคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น                                                                      
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชน ในระดับ
ต้าบล  หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพต้าบล และ หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ                                                          
5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับ หมูบานและ
ชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ เรียนรูการดูแลสุขภาพ การ
ออกก้าลังกาย  การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตองการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการดาน สาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 
 
 แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
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6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดาน โครงสราง
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับความจ้าเปน และความตองการ
ของประชาชนในการด้ารงชีวิตอยาง พอเพียง องคกรปกครองสวน     
ทองถิ่น                                                                             
6.2 กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง                            
6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความช้านาญใน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                                               
6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของ ประชาชนใน        
ดานสาธารณูปโภค และสงเสริมใหประชาชน เขาใจในการใชและ
รักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา                                                                     
6.5 ด้าเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก
ไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 

 

7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการ อนุรักษสืบสานตอและ
เชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                             
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลง ทองเที่ยวใหม
รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่ง อ้านวยความสะดวกตางๆ 
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และสราง รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น                                                          
7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการ               
ธุรกิจทองเทีย่ว และสรางเครือขาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและ
บริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยาย ตลาดสิน        
คาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ                                           
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการ          
แขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมบูานจนถึง ระดับจังหวัด 
รวมถึงการสรางความ เปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหรองรับการ ปฏิบัติ
ภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายก้าหนดอยางมี ประสิทธิภาพ และเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสรางความสัมพันธ
และแลกเปลี่ยนความรูและ ทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครอง        
ทองถิ่นในประชาคม อาเซียนและของประเทศตางๆในโลก               
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                       
8.2 น้าระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพ่ือให
บริการกับประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว แมนย้า โดย ยึดถือประโยชน
สูงสุดของประชาชน ผูรับบริการเปนส้าคัญ                                                          
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย 
8.4 บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวาง หนวย
งานภาครัฐ และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา                                                                                     
8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการก้าหนดนโยบาย 
และความตองการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.1 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ   
สิ่งแวดลอม แหลงน้้า ลุมน้้าล้าคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
10.2 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นและภาคเอกชน ในการ รณรงคสรางจิตส้านึก เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน ทองถิ่นทุก
ระดับ                                                                                    
10.3 สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่
เกีย่วของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดท้าระบบก้าจัดขยะ
รวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารสู่ครัวโลก 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภาคและประเทศอาเซียน 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด    (Strategic  Issues) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและผลิตพลังงานสะอาด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้้าอย่าง
บูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและผลิตพลังงานสะอาด 

1.1 เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศและของภูมิภาคอินโดจีนสู่
การเป็น ครัวของโลก 

1.2 มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
1.3 เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสาณและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.1  เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบ                
โลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บุคลากรและเทโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

3.1  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวสี เขียว แหล่งท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ สุขภาพ 
ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่
สากล 
3.2 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่ 
4.1 เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4.2 ลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นจากการมีงานท้าและมีรายได้และไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้้าอย่าง
บูรณาการ 

5.1  เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย                
และน้้าเสีย 
5.2  ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้้าในพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
6.1  เป็นศูนย์กลางกองก้าลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่ส้าคัญในภูมิภาค
และประเทศ  
6.2  เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาสังคมความม่ันคงในพื้นที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 อ าเภอจักราช  มีแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นส าคัญ  
และเน้นให้ประชาชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง   โดยอ าเภอจัก
ราชมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 “บูรณาการในพ้ืนที่  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพและการศึกษา
อย่างยั่งยืน  เพื่อความอยู่ดีกินดี สังคมเป็นสุข” 
 พันธกิจ 
 ๑. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 ๓. ส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี รู้รักสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๕. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
 ๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.. ส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
๙.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารจะยึดหลักการท างานเป็นทีม และด าเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
“คมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ส่งเสริม

การศึกษาฯ  มวลประชาเป็นสุข ” 
ส าหรับการบริหารเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะมีนโยบายการพัฒนา   ๑๐  ด้านดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑) พัฒนาและขยายเส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางย่อยให้สมารถเชื่อมต่อกัน
ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล  อ าเภอได้อย่างสะดวก 

๒) จัดให้มีและก่อสร้างถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก  ถนนดินลูกรัง  
ภายในหมู่บ้าน  และทางเข้าหมู่บ้านที่การสัญจรไปมายากล าบาก 

๓) จัดสรรงบประมาณปรับปรุง  บ ารุงทางน้ า ทางบก อย่างเหมาะสม 
๔) พัฒนาแหล่งน้ า  ก่อสร้างฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก  ชุดสระ  และระบบประปา  

เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาภัยแล้ง 
๕) เพ่ิมเติมไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ต่อขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และชุมชนในอนาคต 
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๒. ด้านการศึกษา 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน   ทั้งระดับก่อนวัย

เรียน  ประถม  มัธยม  ระดับปริญญาตรี  และภาคประชาชน  โดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

๒) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ 

๓) สนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

๓.  ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม 
๑) แก้ไขปัญหาเด็ก  เยาวชน  เสริมสร้างพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ 
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ HIV  (เอชไอวี)  โดย

สนับสนุนเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๓) สนับสนุนสิทธิกลุ่มสตรี  เด็ก  และเยาวชน ให้ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการ

ของรัฐ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวมีสุข  ครอบครัวตัวอย่าง

ในการด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  เรียบง่าย  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 ๔. ด้านสาธารณสุข 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  และส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ  และมีขวัญก าลังใจดี 

๒) สนับสนุนด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  ก าลังคน  และงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาด้าน
สาธารณะสุขให้มีคุณภาพ  ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

๓) ส่งเสริมคุณภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้  สู่การมีสุขภาพดี  ป้องกัน
และควบคุมโรค  ใส่ใจอนามัยของประชาชน  วัด  โรงเรียน 

๕. ด้านเกษตรกรรม 
๑)  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   
๒) ส่งเสริมสนับสนุนท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือพัฒนาและรักษาไม่ให้ดินเสื่อม สภาพ 
๔) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพมาเพาะปลูก 
๖) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกในการน าผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตลาด 
๖. ด้านกีฬาและนันทนาการ 

  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของต าบลหินโคนให้มีการพัฒนาสูความเป็นเลิศ 
  ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ของคนไทยใน
ต าบลหินโคน 
  ๓) จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างให้ เยาวชน  นักเรียน  นั กศึกษา             
และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
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 ๗. ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมศาสนา และเป็นผู้น าแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้ประชาชนได้ท าบุญ  รักษาศีล  เข้าวัดฟังธรรม 
  ๒) สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน 
  ๓) ส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหินโคน ให้รักษาฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป 
 ๘. ด้านความม่ันปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดย
ส่งเสริมสนับสนุนต ารวจชุมชน/ อปพร. ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยกู้ภัยมีศูนย์ประสานงานต ารวจชุมชน/อปพร. ประจ า
ต าบล  เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 ๙. ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ป้องกันและรักษาที่สาธารณประโยชน์  ป่าชุมชน  ไม่ให้ถูกบุกรุกท าลาย  โดยสร้าง
แนวกั้น  หรือขุดคลองโดยรอบเป็นถนน 
  ๒) พยายามแก้ปัญหาและบริหารจัดการที่ดิน  น้ า  ป่า  ขยะ  มลภาวะ  ไม่ให้เกิดและ
สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
  ๓) อนุรักษ์แหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ให้คงอยู่เป็นแหล่งสัตว์น้ า  และแหล่งน้ าท า
การเกษตร 
 ๑๐. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑) พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส 
  ๒) มียุทธศาสตร์นโยบาย  วิสัยทัศน์สอดคล้องกับอ าเภอ  และจังหวัด 
  ๓) ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
10.ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
             1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
             2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
             4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 
             5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
             6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
             7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
            8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน
และประชาคมโลก 
             9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
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11.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
             1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
             2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
             3. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 
             4. ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
             5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
             6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
             7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
             8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
             9. มีสติ รู้คิด รู้ท้า 
             10. รู้จักด้ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                         
             11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้านาจฝ่ายต่้า 
             12. ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 
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บัญชีโครงการพฒันา 


