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วิสัยทัศน์ 

นาโสมเมืองน่าอยู ่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร 

เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมทีม่ีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและ         
                   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 
 

 
 

วิสัยทัศน์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ก าหนดวิสัยทัศน์  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  ดังนี้ 

 “ นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร    เขตอนุรักษ์    ยึดหลักธรรมาภิบาล ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้

ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
  ๒.เพ่ือให้เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพ

การด ารงชีวิตที่ดี และทั่วถึง 
  ๓. เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
  ๔.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
  ๕. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๖. เพ่ือให้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการสืบสานต่อไป 

   ๗. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน 
  ๘. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคใช้อย่างทั่วถึง 

 ๙. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๑๐. เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป 
 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

  1. ประชาชนในต าบลได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเทิดทูน ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
  2. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ 
  3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้ 
  4. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
และอาหารกลางวันครบทุกคน 

  2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
  3. จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  5. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
  6. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกิจกรรม
ส่งเสริมทางศาสนา 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลดรายจ่าย 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน    ก าหนดตัวชี้วดัดังนี้ 

1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดระบายน้ าใช้งานได้ 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน 
4. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยทางชีวิต

มากขึ้น 
5. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
6. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ทั่วถึงและเพียงพอ  
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าและป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 

 ค่าเป้าหมาย 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ ค่าเป้าหมาย คือ 
  เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
ดูแลและป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ  ค่าเป้าหมาย คือ 
 1. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย 

4. เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ โอกาสและมี
คุณภาพการด ารงชีวิตที่ดีถั่วถึง 

  5. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ค่าเป้าหมาย คือ 

1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย คือ 
  1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
  2. ระบบสาธารณูปโภคท้ังไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความท่ัวถึง เพียงพอ  

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ค่าเป้าหมาย คือ 

1. ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  2. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   ค่าเป้าหมาย คือ 
1. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

   2. บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 



 
 
 

กลยุทธ์ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
เทิดทูนและปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.๓ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนา
ร่วมกัน 

๑.๔  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3. จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกัน
ภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัย 

๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๒.๑  การพัฒนาด้านการศึกษา 1. จ านวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก

ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโสม ได้รับการ
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 
2. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุณภาพ 

๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ประชาชน 
2. จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 



3. จ านวนโครงการ /กิจกรรมสนับสนุนการป้องกัน
โรค 
4.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ดี 

๒.๓ การส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 1. จัดกิจกรรม เล่นกีฬา ให้กับประชาชนทุกวัย 
2. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพพลานามัยร่างกาย
แข็งแรง 

๒.๔  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และการ
สังคมสงเคราะห์ชุมชน 

1. จ านวนงบประมาณที่จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๒.๕  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การท่องเที่ยว  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรม
และสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา
3. จ านวนกิจกรรมของชุมชน อ าเภอ จังหวัด ที่ให้
การส่งเสริมหรือสนับสนุน 

 
 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑ การพัฒนาด้านอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
2. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
3. จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านอาชีพ 

๓.๒ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

1.จ านวนครัวเรือนหรือชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

 
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๑  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 1. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนหินคลุก/
ถนนลูกรัง ที่ได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหิน
คลุก/ถนนลูกรัง ที่ได้รับการซ่อมแซม 



๔.๒  การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ 1. พื้นที่ขยายไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบ ารุง 

๔.๓  การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 1. จัดหาแหล่งน้ าประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและ
ระบบการจ่ายน้ าทั่วถึงเพียงพอ 
2. จ านวนระบบประปาได้รับการซ่อมบ ารุง 
3. ขยายเขตประปาเพียงพอและครบทุกครัวเรือน 

๔.๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปการอ่ืน 

จ านวนบริการสาธารณะอ่ืนที่ได้รับการก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑ การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค 
– บริโภค เพ่ือการเกษตร 
2. จ านวนแหล่งน้ า ฝาย สระน้ า คลอง ได้รับการ
ก่อสร้างและการซ่อมแซม 

๕.๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

1. จ านวนโครงการที่รณรงค์ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ
องค์กรบนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม 

1. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

๖.๒ การส่งเสริมประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
บุคลากร ในการให้บริการประชาชน 

1. จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์การใช้งานที่เพ่ิมขึ้น มี
เพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
2. มีการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สะดวก  
เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีจุดเด่นคือ  ต าบลนาโสมเป็นต าบลที่มีเนื้อที่ประมาณ 

22,748.94  ไร่   และเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  กว่า  18,๐๐๐  ไร่  จัดได้ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการปลูกพืช
ไร่เศรษฐกิจขนาดใหญ่  ต าบลนาโสมเป็นพ้ืนที่ ที่รองรับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมี
พ้ืนที่กว้างใหญ่และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น   ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการต่อยอดในการ
ผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และพลังงานทดแทน ได้แก่  อ้อย   และการบริการขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่  ( Logistics ) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ( หินปูน )  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หรือเชิงนิเวศน์  คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  คือ รอยพระพุทธ
บาทวัดเขาต าบล  หมู่ที่ 2 ต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี     ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่
ทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตน เองและ
ครอบครัว  อีกทั้ง ต าบลนาโสมมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง    มีการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง   เช่น 
กลุ่ม อปพร.   กลุ่ม  อสม.   และชุมชนต าบลนาโสมมีวัฒนธรรมที่ดีงาม    มีวัดส ำหรับเป็นสถำนที่ท ำกิจกรรม
ทำงศำสนำและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน  จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ของต าบล
นาโสม   
 
 
 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )   
 


