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	 ๑.	นโยบายสานต่่อแนวทางพระราชดำำาริ

    ๑.๑ ประสานและบริหารการจััดการนำ�า ตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จัพระเจ้ัาอยู่่�หัวฯ 

เม่�อปี ๒๕๓๘  เพ่�อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภััยู่อยู่�างเป็นระบบ

    ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คู่คูลองและจััดสร้างแหล�งนำ�า สงวนและเก็บกักนำ�าเพ่�อการเกษตร 

เพ่�อการอุปโภัคูและบริโภัคู  รวมทั�งวางโคูรงการเพ่�อแก้ไขปัญหานำ�าท�วม

        และนำ�าแล้ง

    ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคูมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจัพอเพียู่ง

	 ๒.	นโยบายด้ำานการพัฒนาการศึึกษา

  ๒.๑ ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียู่นในสังกัดองค์ูการบริหารส�วนจัังหวัด

นคูรราชสีมา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.๒ พัฒนาและเตรียู่มบุคูลากรด้านการศึกษา (คูร่ อาจัารย์ู่ นักเรียู่น) ให้เป็นผู้่้มีคุูณภัาพ 

มีทักษะและศักยู่ภัาพตามมาตรฐานสากล

  ๒.๓ สนับสนุนให้มีการนำาระบบเทคูโนโลยีู่สารสนเทศมาใช้เป็นเคูร่�องม่อและประกอบ 

การศึกษา

  ๒.๔ สนับสนุนศ่นยู่์คูอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่�อเพิ�มทักษะประชาชนในชุมชน

	 ๓.	นโยบายด้ำานการพัฒนาการเกษต่ร

  ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุุ์พ่ชและเมล็ดพันธ์ุุ์พ่ชที�ดีมีคุูณภัาพเพ่�อเกษตรกรจัะได้เพิ�มผู้ลผู้ลิต  

โดยู่ส�งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม

  ๓.๒ ลดต้นทุนการผู้ลิตและเพิ�มม่ลคู�าผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร

  ๓.๓ สนับสนุนการจััดตั�งกองทุนเพ่�อเกษตรกรในหม่�บ้าน (อกม.)

  ๓.๔ ส�งเสริมสนับสนุนการแปรร่ปสินคู้าทางการเกษตรอยู่�างมีคุูณภัาพนำาเคูร่�องจัักรและ

เทคูโนโลยีู่ใหม� ๆ มาใช้  เพ่�อเพิ�มม่ลคู�าสินคู้าและปริมาณสินคู้าคุูณภัาพ

       ในท้องถิิ่�น

  ๓.๕ สนับสนุนการทำาการเกษตรทางเล่อก 

    ๓.๖ ส�งเสริมประชาชนในท้องถิิ่�นให้มีการเลี�ยู่งสัตว์เศรษฐกิจั  เพ่�อการบริโภัคูและเพ่�อ 

การอนุรักษ์

	 ๔.	นโยบายด้ำานการพัฒนาสังคม

  ๔.๑ ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของคูณะกรรมการหม่�บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่�อเป็น 

ผู้่้นำาการพัฒนาชุมชนและท้องถิิ่�นที�มีคุูณภัาพ

  ๔.๒ ส�งเสริมโคูรงการพัฒนาระดับหม่�บ้าน

  ๔.๓ ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุูณภัาพชีวิตของสตรี ผู้่้ส่งอายูุ่ ผู้่้พิการ และผู้่้ด้อยู่โอกาส

โดยู่การจััดกิจักรรมที�เหมาะสมและดำาเนินการให้เกิดกองทุน หร่อจััดหางบประมาณเพ่�อดำาเนินการพัฒนา

บทบาทและคุูณภัาพชีวิตอยู่�างต�อเน่�อง

  ๔.๔ ส�งเสริม พัฒนาคุูณภัาพของเด็กและเยู่าวชน  เพ่�อเป็นบุคูลากรที�มีคุูณภัาพของสังคูม

ต�อไปในอนาคูต

  ๔.๕ ส�งเสริมพัฒนาคุูณภัาพและศักยู่ภัาพตามคูวามสามารถิ่ของแรงงานในท้องถิิ่�น

  ๔.๖ ดำาเนินการ  สนับสนุน และประสานการปฏิิบัติเพ่�อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ

แก้ไขปัญหาการเสพ  การผู้ลิต   การจัำาหน�ายู่ยู่าเสพติดในทุกระดับ

  ๔.๗ ดำาเนินการโคูรงการ อบจั.สัญจัรเพ่�อให้บริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  อุปสรรคู 

และคูวามต้องการของประชาชนในพ่�นที�

  ๔.๘ ส�งเสริมและประกาศเกียู่รติคุูณผู้่้ที�เป็นแบบอยู่�างที�ดี  และสร้างคุูณประโยู่ชน์ต�อสังคูม 

รวมทั�งจััดสร้างหอเกียู่รติยู่ศ  ( Hall  of   Fame ) เพ่�อประกาศเกียู่รติคุูณ ผู้่้มีคุูณ่ปการ   และสร้างช่�อเสียู่ง

ให้แก�จัังหวัดนคูรราชสีมา

	 ๕.	นโยบายด้ำานการพัฒนาสาธารณสุข

  ๕.๑ สนับสนุนการจััดตั�งกองทุน   และเพิ�มสวัสดิการเพ่�อพัฒนาศักยู่ภัาพของอาสาสมัคูร

สาธุ์ารณสุขหม่�บ้าน(อสม.)

  ๕.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยู่าบาลประชาชนในระดับตำาบล หม่�บ้านและ

ชุมชนที�มีคุูณภัาพและมาตรฐาน เพ่�อให้ประชาชนได้รับบริการที�ดี  ทั�วถึิ่งและทันเหตุการณ์ โดยู่ร�วมม่อกับ 

โรงพยู่าบาลส�งเสริมสุขภัาพตำาบล และหน�วยู่งานหร่อองค์ูกรที�เกี�ยู่วข้อง

  ๕.๓ ส�งเสริมสุขภัาพและอนามัยู่ของประชาชนในระดับหม่�บ้านและชุมชน ให้มีสุขภัาพ 

แข็งแรง โดยู่ให้การเรียู่นร้่การด่แลสุขภัาพ การออกกำาลังกายู่ การป้องกันโรคู การใช้ยู่าอยู่�างถ่ิ่กต้อง และ 

การเข้ารับการตรวจัสุขภัาพหร่อการรับบริการด้านสาธุ์ารณสุขตามขั�นตอนและวิธีุ์การทางการแพทย์ู่

	 ๖.	นโยบายด้ำานการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน

  ๖.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโคูรงสร้างคุูณภัาพชีวิตพ่�นฐาน 

ให้สอดคูล้องกับคูวามจัำาเป็นและคูวามต้องการของประชาชนในการดำารงชีวิตอยู่�างพอเพียู่ง

  ๖.๒ ก�อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคูมนาคูมอยู่�างทั�วถึิ่ง   ให้สามารถิ่ตอบสนองคูวาม

ต้องการ  และแก้ไขปัญหาคูวามเด่อดร้อนของประชาชน โดยู่เฉพาะเส้นทาง การขนส�งผู้ลผู้ลิตทางการเกษตร  

แหล�งท�องเที�ยู่ว และพ่�นที�อ่�น ๆ ที�เกี�ยู่วข้องกับการดำารงชีวิตของประชาชน

   ๖.๓ ประสาน   สนับสนุน  ร�วมม่อกับส�วนราชการ   และองค์ูกรปกคูรองส�วนท้องถิิ่�นอ่�นๆ 

เพ่�อสนับสนุนเคูร่�องม่อ เคูร่�องจัักรกล ตลอดจันผู้่้ปฏิิบัติงานที�มีคูวาม ชำานาญในการก�อสร้าง  ปรับปรุง   เส้น

ทางคูมนาคูม

  ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาคูวามเด่อนร้อนของประชาชนในด้านสาธุ์ารณ่ปโภัคู

  ๖.๕ ดำาเนินการปรับปรุงระบบขนส�งในคูวามรับผิู้ดชอบขององค์ูการบริหารส�วนจัังหวัด

นคูรราชสีมา เพ่�อแก้ไขปัญหาการจัราจัร คูวามปลอดภััยู่และคูวามเปน็ระเบียู่บในการใหบ้ริการแก�ประชาชน

	 ๗.	นโยบายด้ำานการพัฒนาการท่องเท่�ยว		ศึาสนา-วัฒนธรรมประเพณ่		และก่ฬา

  ๗.๑  พัฒนาฟ้ื้�นฟ่ื้และส�งเสริมกิจักรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธุ์รรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิิ่�นโคูราช เพ่�อการอนุรักษ์ส่บสานและเช่�อมโยู่งส่�กิจักรรมการท�องเที�ยู่ว

  ๗.๒ พัฒนาและฟ้ื้�นฟ่ื้แหล�งท�องเที�ยู่วเดิม สร้างแหล�งท�องเที�ยู่วใหม� รวมทั�งกิจักรรม 

ด้านการท�องเที�ยู่ว และสิ�งอำานวยู่คูวามสะดวกต�างๆเพ่�อกระตุ้นเศรษฐกิจั และสร้างรายู่ได้จัากการท�อง

เที�ยู่วของจัังหวัดนคูรราชสีมาเพิ�มขึ�น  โดยู่ร�วมม่อกับองค์ูกรปกคูรองส�วนท้องถิิ่�นในจัังหวัดหน�วยู่งานและ 

ส�วนราชการ  ตลอดจัน องค์ูกรภัาคูเอกชนที�เกี�ยู่วข้อง  

  ๗.๓ สนับสนุนและส�งเสริมคูวามสามารถิ่ของผู้่้ประกอบการธุุ์รกิจัท�องเที�ยู่ว และสร้าง 

เคูร่อข�ายู่ เพ่�อพัฒนาคุูณภัาพสินคู้าและบริการ โดยู่การจัับคู่�ธุุ์รกิจัพัฒนา คุูณภัาพสินคู้าและขยู่ายู่ตลาดสินคู้า

ทั�งภัายู่ในประเทศ และต�างประเทศ

  ๗.๔ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจักรรมลานกีฬาชุมชน และจััดการแข�งขันกีฬาประเภัทต�างๆ

 ตั�งแต�ระดับหม่�บ้านจันถึิ่งระดับจัังหวัด เพ่�อให้เยู่าวชน นักเรียู่น นักศึกษา เกิดคูวามสนใจัและมีแรงจ่ังใจั 

ในกิจักรรมกีฬารวมถึิ่งการสร้างคูวามเป็นเลิศทางด้านกีฬาส่�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

	 ๘.	นโยบายด้ำานการบริหารจััดำการบ้านเม้องท่�ด่ำ

  ๘.๑  ปรับปรุงโคูรงสร้างการบริหารงานขององค์ูการบริหารส�วนจัังหวัดนคูรราชสีมา เพ่�อให้

รองรับการปฏิิบัติภัารกิจัหน้าที�   ตามที�กฎหมายู่กำาหนดอยู่�างมีประสิทธิุ์ภัาพ

  ๘.๒ นำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภัายู่ในองค์ูกร  เพ่�อให้บริการกับประชาชน

ให้สะดวก  รวดเร็ว  แม�นยู่ำา  โดยู่ยู่ึดถ่ิ่อประโยู่ชน์ส่งสุดของประชาชนผู้่้รับบริการเป็นสำาคัูญ

  ๘.๓ สนับสนุนบุคูลากรขององค์ูการบริหารส�วนจัังหวัดนคูรราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม  

การทำาวิจััยู่  เพิ�มพ่นคูวามร้่ เพ่�อยู่กระดับประสิทธิุ์ภัาพ การทำางานให้ เกิดประสิทธิุ์ผู้ลในการบริการประชาชน

  ๘.๔ บ่รณาการการจััดทำาแผู้นพัฒนาท้องถิิ่�น  ร�วมกันระหว�างหน�วยู่งานภัาคูรัฐและเอกชน

องค์ูกรปกคูรองส�วนท้องถิิ่�น   เพ่�อพัฒนาท้องถิิ่�น   สร้างประโยู่ชน์ส่งสุดแก�ประชาชนในจัังหวัดนคูรราชสีมา  

  ๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส�วนร�วมในการกำาหนดนโยู่บายู่ และคูวามต้องการ   

ของประชาชนในการพัฒนาจัังหวัดนคูรราชสีมา

	 ๙.	นโยบายด้ำานการรักษาความปลอดำภััยในช่วิต่และทรัพย์สิน	

  ๙.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการติดตั�งระบบเต่อนภััยู่ธุ์รรมชาติ และภััยู่พิบัติต�างๆ

  ๙.๒ ส�งเสริมสนับสนุนและร�วมม่อกับส�วนราชการ หน�วยู่งาน  ม่ลนิธิุ์การกุศลและองค์ูกรที�

เกี�ยู่วข้องในการเตรียู่มคูวามพร้อมในการป้องกันภััยู่ และการช�วยู่เหล่อผู้่้ประสบภััยู่

  ๙.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการติดตั�งระบบกล้องวงจัรปิดในเขตชุมชน และสถิ่านที�สำาคัูญ 

เพ่�อสร้างคูวามอบอุ�นใจั และคูวามปลอดภััยู่ในชีวิตและทรัพย์ู่สินของประชาชน

  ๙.๔ สนับสนุนการฝึึกอบรมจััดตั�งและอบรมฟ้ื้�นฟ่ื้ตำารวจับ้าน และอาสาสมัคูรป้องกันภััยู่ 

ฝ่ึายู่พลเร่อน (อปพร.) เพ่�อเป็นกำาลังสนับสนุนเจ้ัาหน้าที�รัฐ และด่แลรักษาคูวามปลอดภััยู่และการจัราจัรใน

ชุมชนหม่�บ้าน

	 ๑๐.	นโยบายด้ำานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ่		และสิ�งแวดำล้อม

  ๑๐.๑ ส�งเสริมสนับสนุนและร�วมม่อกับส�วนราชการ องค์ูกรปกคูรองส�วนท้องถิิ่�น ภัาคูเอกชน 

ในการพัฒนาฟ้ื้�นฟ่ื้และอนุรักษ์แหล�งนำ�า ลุ�มนำ�าลำาคูลอง  และป่าไม้ให้มีคูวามอุดมสมบ่รณ์

  ๑๐.๒ ส�งเสริมสนับสนุนและร�วมม่อกับส�วนราชการ องค์ูกรปกคูรองส�วนท้องถิิ่�นและ 

ภัาคูเอกชน ในการรณรงค์ูสร้างจิัตสำานึก เพ่�อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ�งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิิ่�นทุกระดับ

  ๑๐.๓ ส�งเสริมสนับสนุนและสร้างคูวามร�วมม่อกับส�วนราชการที�เกี�ยู่วข้อง  องค์ูกรปกคูรอง

ส�วนท้องถิิ่�น  ในการจััดทำาระบบกำาจััดขยู่ะรวม  เพ่�อจััดการขยู่ะม่ลฝึอยู่และสิ�งปฏิิก่ลอยู่�างเป็นระบบ 

 นโยู่บายู่ที�ได้แถิ่ลงต�อสภัาองค์ูการบริหารส�วนจัังหวัดนคูรราชสีมานี�  ยู่ึดมั�นอยู่่�ภัายู่ใต้การปกคูรอง

ในระบอบประชาธิุ์ปไตยู่อันมีพระมหากษัตริยู่์ทรงเป็นประมุข เพ่�อดำารง ไว้ซึึ่�งสถิ่าบันชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตริยู่์ตามรัฐธุ์รรมน่ญแห�งราชอาณาจัักรไทยู่ พุทธุ์ศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยู่บายู่ซึึ่�งสานต�อ

นโยู่บายู่ของรัฐบาลที�เกี�ยู่วข้องกับท้องถิิ่�น โดยู่ตั�งมั�นอยู่่�บนพ่�นฐานของการบริหารงานด้วยู่หลักธุ์รรมาภิับาล  

ทำางานอยู่�างซ่ึ่�อสัตย์ู่สุจัริต มีคูวามโปร�งใส สามารถิ่ตรวจัสอบได้สร้างคูวามเป็นธุ์รรมในระบบการบริหารงาน

เพ่�อประโยู่ชน์ต�อการพัฒนาจัังหวัดนคูรราชสีมา  ให้เจัริญรุ�งเร่องก้าวหน้า ซึึ่�งคูวามสำาเร็จั ที�จัะบังเกิดขึ�น 

ก็ด้วยู่คูวาม สนับสนุน จัากท�านสมาชิกสภัาองค์ูการบริหารส�วนจัังหวัดนคูรราชสีมาทุกท�าน 

                                                ........................................................ 

น์โยบาย
น์ายกองคุ์การบริหารสั่วิน์จังหวิัดีน์คุรราชีสัีมีา
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ผู้่�บริหารองคุ์การบริหารสั่วิน์จังหวิัดีน์คุรราชีสัีมีา



66

ยุุทธศาสตร์
การสานต่อแนวทางพระราชดำำริ

  กลยุุทธ

  1. พัฒนาแหลงน�้า 
  2. สานตอแนวทางพระราชด�าริ 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  4. สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
  5. สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  6. ปองกันและบ�าบัดรักษาโรค 
  7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  8. ท�านุ บ�ารุงศาสนา บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา 
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  9. สงเสริมการทองเที่ยว 
  10. สงเสริมกีฬา 
  11. สงเสริมประชาธิปไตย 
  12. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  13. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
  14. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
  15. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  16. เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชน 
  17. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
  18. การก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  19. จัดตั้ง ดูแลระบบน�้าเสียรวม 
  20. คุมครอง ดูแลและบ�ารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 การวิิเคราะห์เพื่่�อพื่ัฒนาทองถิ่ิ�น 

 การวิเคราะหกรอบการจัดท�ายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท
องถิ่น 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 
ซึ่ึ่งเปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน (จุด
แขง็,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ทีม่ผีลตอการพัฒนาด
านตาง ๆ ของทองถิ่น
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาการศึกษา

 โครงการพื่ัฒนาการบริหารและการจััดการศึึกษาของ

สถิ่านศึึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วินจัังหวิัดนครราชสีมา

โดยุจััดกิจักรรมการสัมมนาเชิงวิิชาการ “เร่�องทิศึทางและ

แนวิทางการจััดการศึึกษา” ประจัำาปีงบประมาณ พื่.ศึ.2563 

(รุ่นที� 1)ในวัินพืุ่ธที� 16 ตุุลาคม 2562 ณ โรงเรียุนสะแกราช 

ธวิัชศึึกษา อำาเภอปักธงชัยุ จัังหวิัดนครราชสีมา
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 การนิเทศึงานเกี�ยุวิกับการบริหารงานบุคคลทาง

การศึึกษาทองถิ่ิ�น ในวิันเสาร์ที� 25 กรกฎาคม 2563 ณ หอง

ประชุมสำานักการศึึกษา ศึาสนาและวิัฒนธรรม ชั�น 6 (อาคาร

มหาวิทิยุาลยัุมหามกุฏราชวิทิยุาลัยุ) วิดัสุทธจิันดาวิรวิหิาร ถิ่นน

ราชดำาเนิน ตุำาบลในเม่อง อำาเภอเม่องนครราชสีมา จัังหวิัด 

นครราชสีม
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาการเกษตร

 โครงการอาชีพื่เสริมใหประชาชนในพื่่�นที�อำาเภอ

ขามสะแกแสง จัังหวัิดนครราชสีมา รุ ่นที� 1 ในวิันอังคารที�

 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำาเภอขามสะแกแสง อำาเภอ

ขามสะแกแสง จัังหวิัดนครราชสีมา
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 โครงการส่งเสริมวิิสาหกิจัชุมชน ระหวิ่างวิันที� 31 

มกราคม - 2 กุมภาพัื่นธ์ 2563 อบรมดานวิิชาการ ณ โรงแรม

โคราชโฮเตุ็ล อำาเภอเม่องนครราชสีมา จัังหวิัดนครราชสีมา 

ศึึกษาดูงาน ณ จัังหวิัดอุดรธานี จัังหวิัดสกลนคร และจัังหวิัด

นครพื่นม
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาสังคม

 โครงการพื่ัฒนาศึักยุภาพื่ประชาชนตุามศึาสตุร์พื่ระ

ราชาสู่การปฏิบัตุิของชุมชน อำาเภอบานเหล่�อม อบรมทาง

วิิชาการ ระหวิ่างวิันที� 2-3 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียุน

บานเหล่�อมพื่ทิยุาสรรพ์ื่ อำาเภอบานเหล่�อม จังัหวิดันครราชสมีา 

ศึึกษาดูงาน รุ่นที� 1 - 3 ทัศึนศึึกษาดูงาน ณ จัังหวัิดหนองคายุ

 และจัังหวิัดอุดรธานี
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 โครงการฝกอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาศึักยุภาพื่ประชาชนดา

นการบริหารจััดการชุมชน รุ่นที� 1 อบรมวิิชาการ ในวิันจัันทร์ที� 

3 กุมภาพื่ันธ์ 2563 ณ โรงแรมวิี-วิันโคราช ตุำาบลในเม่อง อำาเภอ

เม่องนครราชสีมา จัังหวิัดนครราชสีมา ศึึกษาดูงาน ระหวิ่างวิัน

ที� 4-6 กุมภาพื่ันธ์ 2563 ณ จัังหวิัดเชียุงใหม่ จัังหวิัดลำาพืู่น และ

จัังหวิัดลำาปาง



1313

 โครงการส่งเสริมศึักยุภาพื่ผูู สูงอายุุอำาเภอบัวิลายุ 

จัังหวิัดนครราชสีมา รุ่นที� 2 ในวิันพื่ฤหัสบดีที� 9 มกราคม 2563 

ณ หอประชุมอำาเภอบัวิลายุ อำาเภอบัวิลายุ จัังหวิัดนครราชสีมา 
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 โครงการวิันส่งทายุปีเก่าตุอนรับปีใหม่ ในวิันพื่ฤหัสบดี

ที� 26 ธนัวิาคม 2563 ณ สถิ่านสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ

โพื่ธิ�กลาง อำาเภอเม่องนครราชสีมา จัังหวิัดนครราชสีมา
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 โครงการปรับสภาพื่ที�อยุูอ่าศึยัุสำาหรบัคนพื่กิาร ผููสงูอายุุ

 ผููที�อยุู่ในระยุะที�จัำาเปนไดรับการฟนฟู สมรรถิ่ภาพื่ ประจัำาปี 

2563 ณ อำาเภอประทายุ จัังหวิัดนครราชสีมา 
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 โครงการปรับสภาพื่ที�อยุูอ่าศึยัุสำาหรบัคนพื่กิาร ผููสงูอายุุ 

ผููที�อยุูใ่นระยุะที�จัำาเปนไดรบัการฟนฟสูมรรถิ่ภาพื่ ประจัำาปี 2563

ณ อำาเภอบัวิใหญ่ จัังหวิัดนครราชสีมา
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาสาธารณสุข

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตุิการปฐมพื่ยุาบาลและ 

การช่วิยุเหล่อชีวิิตุเบ่�องตุน ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที� 1 ระหวิ่าง

วิันที� 20-21 ธันวิาคม 2563 ณ โรงแรมเวิียุนนาการ์เดนท์ แอนด์ 

รีสอร์ท และมหาวิิทยุาลัยุวิงษ์ชวิลิตุกุล 
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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขป

ญหายุาเสพื่ติุด โรงเรียุนสังกัดองค์การบริหาร ส่วินจัังหวัิด

นครราชสมีา กจิักรรมที� 5 จััดกิจักรรมค่ายุปรบัเปลี�ยุนพื่ฤตุกิรรม

นักเรียุนในสังกัด องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดนครราชสีมา  

ระหว่ิางวินัที� 25 พื่ฤศึจักิายุน – 1 ธนัวิาคม 2562 ณ โรงแรมเวิยีุนนา

การ์เดนท์ แอนด์ รีสอร์ท อำาเภอเม่องนครราชสีมา จัังหวิัด

นครราชสีมา 
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน

 โครงการก่อสรางถิ่นนคสล. บานใหม่สามัคคี หมู่ที�

 15 ตุำาบลช่องแมวิ อำาเภอลำาทะเมนชัยุ เช่�อม บานหนองโก

 หมู่ที�18 ตุำาบลโนนรัง อำาเภอชุมพื่วิง จัังหวิัดนครราชสีมา ใน

วิันพื่ฤหัสบดีที� 17 กันยุายุน พื่.ศึ. 2563 ณ อำาเภอลำาทะเมนชัยุ 

จัังหวิัดนครราชสีมา



2020

 โครงการก่อสรางถิ่นนหินคลุก สายุบานศึิลาทอง หมู

ที� 10 ตุำาบลสำานักตุะครอ อำาเภอเทพื่ารักษ์ เช่�อม บานวัิงโปง 

หมู่ที� 6 ตุำาบลบานเก่า อำาเภอด่านขุนทด จัังหวัิดนครราชสีมา 

ในวิันอังคารที� 15 กันยุายุน พื่.ศึ. 2563 ณ อำาเภอเทพื่ารักษ์  

จัังหวิัดนครราชสีมา 
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการพัฒนาการท่องเท่�ยุว
ศาสนา	-	วัฒนธรรมประเพณ่	และก่ฬา

 โครงการจััดงานเทศึกาลเที�ยุวิพื่ิมายุ ระหวิ่างวิันพืุ่ธที�  

6 ถิ่ึงวิันอาทิตุยุ์ที� 10 พื่ฤศึจิักายุน 2562 ณ บริเวิณอุทยุาน

ประวัิตุิศึาสตุร์พิื่มายุและลำานำ�าจัักราช อำาเภอพิื่มายุ จัังหวัิด

นครราชสีมา



2222

 โครงการสานพื่ลังทองถิิ่�นไทยุถิ่วิายุพื่่อของแผู่นดิน  

เดนิ-วิิ�ง มนิฮิาล์ฟมาราธอนเฉลิมพื่ระเกียุรติุ เน่�องในโอกาสมหา

มงคลพื่ระราชพื่ธิบีรมราชาภเิษก ในวินัเสาร์ที� 14 ธนัวิาคม 2562 

ณ ลานหนาศึาลากลางจัังหวิัดนครราชสีมา ตุำาบลในเม่อง 

อำาเภอเม่องนครราชสีมา  จัังหวิัดนครราชสีมา



2323

ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการบริหารจััดำการบ้านเม้องท่�ดำ่

 โครงการปลุกจิัตุสำานึกเทิดทูนสถิ่าบันสำาคัญของ

ชาติุ โดยุการฝกอบรมเชิงปฏิบัตุิการ หัวิขอ “สรางคนดีดวิยุ 

ประวิัตุิศึาสตุร์ สรางชาติุดวิยุอุดมการณ์ เสริมสรางการทำางาน

เปนทีม” ระหวิ่างวิันอังคารที� 25 - วิันพืุ่ธที� 26 กุมภาพื่ันธ์ 2563 

ณ โรงแรมเคนซิิงตุัน อิงลิช การ์เดน รีสอรท์ เขาใหญ่ ตุำาบล 

วิังกะทะ อำาเภอปากช่อง จัังหวิัดนครราชสีมา 



2424

 โครงการฝกอบรมการเสริมสรางและการพัื่ฒนา

ศึักยุภาพื่ของบุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วินจัังหวัิด

นครราชสีมา ในวัินจัันทร์ที�  21 กันยุายุน 2563 ณ หอง 

ลำาปลายุมาศึ โรงแรมแคนทารี� โคราช อำาเภอเม่องนครราชสมีา

จัังหวิัดนครราชสีมา
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการรักษาความปลอดำภััยุ
ในช่วิตและทรัพยุ์สิน

 โครงการฝกอบรมการระงบัอคัคภียัุเบ่�องตุนแก่บคุลากร

ในสังกัดองค์การบริหารส่วินจัังหวัิดนครราชสีมา ประจัำาปีงบ

ประมาณ 2563 ระหวิ่างวิันที� 27-29 มกราคม 2563 ณ บานดิน

วิังนำ�าเขียุวิ อำาเภอวิังนำ�าเขียุวิ จัังหวิัดนครราชสีม
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ยุุทธศาสตร์
ดำ้านการอนุรักษ์ทรัพยุากรธรรมชาติ	
และสิ�งแวดำล้อม

 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัุกิารบุคลากรองค์การบริหารส

วินจัังหวิดันครราชสมีา เพื่่�อส่งเสรมิการดำาเนนิกจิักรรม 5 ส และ

คัดแยุกขยุะมูลฝอยุ ตุามหลัก 3 Rs ในสำานักงาน ตุามนโยุบายุ

“จัังหวิัดสะอาดโคราช ไรขยุะ” ประจัำาปีงบประมาณ 2563 ใน 

วิันพืุ่ธที� 19 กุมภาพื่ันธ์ 2563 ณ หองประชุมแกรนด์บอลลูน

 โรงแรมซิิตุี� พื่าร์ค ตุำาบลในเม่อง อำาเภอเม่องนครราชสีมา

 จัังหวิัดนครราชสีมา



2727

 โครงการจััดการของเสียุอันตุรายุจัากชุมชน จัังหวัิด

นครราชสีมา ตุามนโยุบายุ “จัังหวิัดสะอาด โคราช ไรขยุะ” 

ประจัำาปี 2563 (ครั�งที� 1) เม่�อวิันอังคารที� 21 กรกฎาคม 2563  

ณ จัุดรวิบรวิมของเสียุอันตุรายุ บริเวิณลานศึูนยุ์กำาจััดขยุะรวิม

เทศึบาลเม่องสีคิ�วิ อำาเภอสีคิ�วิ
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