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	 ๑.	นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

    ๑.๑ ประสานและบรหิารการจดัการน�า้ ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

    ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน�้า สงวนและเก็บกักน�้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

        และน�้าแล้ง

    ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๒.	นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

  ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ 

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล

  ๒.๓ สนับสนุนให้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 

การศึกษา

  ๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน

	 ๓.	นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร

  ๓.๑ พฒันา ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและเมลด็พนัธ์ุพชืทีด่มีคีณุภาพเพือ่เกษตรกรจะได้เพิม่ผลผลติ  

โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม

  ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

  ๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)

  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน�าเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพ

       ในท้องถิ่น

  ๓.๕ สนับสนุนการท�าการเกษตรทางเลือก 

    ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคและเพื่อ 

การอนุรักษ์

	 ๔.	นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

  ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็น 

ผู้น�าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

  ๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน

  ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด�าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อด�าเนินการพัฒนา

บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

  ๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ต่อไปในอนาคต

  ๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

  ๔.๖ ด�าเนนิการ  สนบัสนนุ และประสานการปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัและให้มีการปราบปรามและ

แก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต   การจ�าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

  ๔.๗ ด�าเนนิการโครงการ อบจ.สญัจรเพือ่ให้บรกิารประชาชน  และรบัทราบปัญหา  อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  ๔.๘ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ  ( Hall  of   Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ   และสร้างชื่อเสียง

ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

	 ๕.	นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

  ๕.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน   และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)

  ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต�าบล หมู่บ้านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ 

แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก�าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และ 

การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

	 ๖.	นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

ให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง

  ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง   ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง การขนส่งผลผลติทางการเกษตร  

แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของประชาชน

   ๖.๓ ประสาน   สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ช�านาญในการก่อสร้าง  ปรับปรุง   เส้น

ทางคมนาคม

  ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

  ๖.๕ ด�าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสมีา เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

	 ๗.	นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว		ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี		และกีฬา

  ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

  ๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม 

ด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่อง

เที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและ 

ส่วนราชการ  ตลอดจน องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง 

เครอืข่าย เพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร โดยการจบัคูธ่รุกจิพฒันา คณุภาพสนิค้าและขยายตลาดสินค้า

ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ 

ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

	 ๘.	นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  ๘.๑  ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เพือ่ให้

รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๘.๒ น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชน

ให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย�า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส�าคัญ

  ๘.๓ สนบัสนนุบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ให้ได้รบัการศกึษา อบรม  

การท�าวจิยั  เพิม่พนูความรู ้เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ การท�างานให้ เกิดประสทิธผิลในการบรกิารประชาชน

  ๘.๔ บูรณาการการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

  ๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และความต้องการ   

ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

	 ๙.	นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

  ๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

  ๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส�าคัญ 

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต�ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก�าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ในชุมชนหมู่บ้าน

	 ๑๐.	นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		และสิ่งแวดล้อม

  ๑๐.๑ ส่งเสรมิสนบัสนนุและร่วมมอืกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน�้า ลุ่มน�้าล�าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

  ๑๐.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส�านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

  ๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท�าระบบก�าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้  ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อด�ารง ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซ่ึงสานต่อ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ท�างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ซึ่งความส�าเร็จ ที่จะบังเกิดขึ้น 

ก็ด้วยความ สนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน 

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

นโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตร์ที่

การสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

1
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 โครงการจิตอาสาเพือ่การพัฒนาล�าน�า้กับชวีติ บนวถีิแห่ง

ความพอเพียงเพื่อประโยชน์และ ความสุขของประชาชน

วนัเสาร์ที ่15 ธนัวาคม 2561 ณ หนองมโนรมณ์ อ�าเภอจักราช 

จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล�าน�้ากับชีวิต บนวิถี 
แห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และ ความสุขของประชาชน  
วนัเสาร์ที ่15 ธนัวาคม 2561 ณ ศนูย์การเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต�าบลหนองไผ่ล้อม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการส่งเสริมการด�าเนนิงานตามแนวทางหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2562

ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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2ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาการศึกษา
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 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได ้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ือ พัฒนาศั กยภ าพค รู 8 กลุ ่ มส าร ะก าร เ รียน รู ้  
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ2562 (กลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 25 
ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม วี-วัน โคราช อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ใน
สัง กัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดนครราชสีม า ให ้ ได ้ม าตรฐาน 
ตามเกณฑ ์คุณภาพการศึกษา ( โครงการฝ ึกอบรมเชิงปฏิบัติก าร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 5 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ (ภาษาต่างประเทศ) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา) ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 
30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ โคราชอ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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3ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาการเกษตร
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 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
ประชาชน รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุม
อ�าเภอพระทองค�า จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พ้ืนบ้านและหรือสัตว์

เศรษฐกิจ รุน่ที ่1 อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา วนัพธุที ่14 สงิหาคม 

2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา
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 โครงการส ่งเสริมการพัฒนาผู ้น� าชุมชนด้าน
การเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 27 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเทล อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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4ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาสังคม
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 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทักษะการผลิตและ
ซ่อมแซมกายอปุกรณ์เคร่ืองช่วย ส�าหรับคนพกิาร ระหว่าง
วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสีมา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกน
น�าเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 
20-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการพฒันาศักยภาพประชาชนอ�าเภอเมืองยาง จงัหวัด
นครราชสีมา : ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อบรม
ทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอ
เมืองยาง อ�าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาดูงาน  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562,รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2562
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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วัน
พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเสิงสาง 
อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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5ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล
และการช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจ�าปี 2562 (รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเวียนนาการ์เด้นท์ 
และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เฉพาะกิจกรรม
อบรมอาสาสมัครเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านโรคพิษสุนัขบ้า และ 
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง)ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงเรียนสาหร่ายวทิยาคม อ�าเภอชมุพวง จังหวดันครราชสมีา
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6ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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6
 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(รหัสทางหลวงท้องถ่ิน อบจ.นม. 12204) สาย
บ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านด่านช้าง อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ 
อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการตดิตัง้โคมไฟส่องถนนพลงังานแสงอาทติย์ 
(LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ�านวน 8 ต้น สายอบจ.นม.12204 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
- บ้านด่านช้าง อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
   ณ อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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7ยุทธศาสตร์ที่
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา
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 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ระหว่างวันที่ 
7-11 พฤศจิกายน 2561 ณ บรเิวณอทุยานประวตัศิาสตร์
พิมายและล�าน�้าจักราช อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ประจ�าปี 
2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์(โพธิ์กลาง) อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
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8ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ส�าหรับบุคลากรในสังกัดองค์การ บริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมแคนทารี ่โคราช อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ท ้องถ่ิน และผู ้บริหารท้องถ่ินในสังกัดองค์การบริหาร
ส ่วนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : ฝ ึกอบรมและศึกษา 
ดูงาน หลักสูตร ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมบอสส์ โฮเต็ล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง 
และจังหวัดจันทบุรี 
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9ยุทธศาสตร์ที่
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน
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 โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 
2561 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
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 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ประจ�าปี 
2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์(โพธิ์กลาง) อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
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10ยุทธศาสตร์ที่
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน
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 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน ตามนโยบาย 

“จังหวัดสะอาด” และส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการ

บริการที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 

มกราคม 2562 ณ โรงแรมรายาแกรนด ์ ถนนสืบศิ ริ  

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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 โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” 
ประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 
2562 ณ จุดรวบรวมของเสียอันตราย บริเวณลานหน้า
เทศบาลต�าบลโชคชัย อ�าเภอโชคชัย
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