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ส�วนท่ี  4 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป� 
------------------- 

  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� ระหว�างป� พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ซ่ึงได0กําหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนาเพื่อให0วิสัยทัศน�ประสบความสําเร็จ โดยให0ความสําคัญใน
การพัฒนาควบคู�กันไปทุกด0าน แต�การพัฒนาในเร่ืองของโครงสร0างพื้นฐานจะมีสัดส�วนมากกว�าด0านอ่ืน 
เน่ืองจากเป;นผลจากการประชาคมท่ีเสนอความต0องการเข0ามาเป;นจํานวนมาก แต�การพัฒนาในด0านอ่ืนก็จะมี
การพัฒนาให0เพิ่มข้ึนและให0ครบทุกด0าน 
 

4.1  วิสัยทัศน�ในการพัฒนาท"องถ่ิน (VISION) 
    วิสัยทัศน� หมายถึง สภาพการณ�ที่เราปรารถนาให"เกิดข้ึนในอนาคต (ต"องการเป5นอะไร)  

วิสัยทัศน�ที่ดี 
- ต0องไม�ใช�สภาพการณ�ในอดีตและบรรลุได0แล0วในป?จจุบัน  
- ไม�อาจบรรลุได0ด0วยการปฏิบัติงานประจาํตามปกติ 
- มีความเป;นไปได0 ท0าทาย เร0าใจ 
- สะท0อนถึงโฉมหน0าใหม�ของท0องถ่ินในอนาคต เห็นพ0องต0องกันทุกฝDาย 
- เป;นเสมือนเข็มทิศ 
- เป;นข0อความง�าย ๆ  
- ตรวจสอบและวัดผลสาํเร็จได0 
- สอดคล0องกับวัฒนธรรมขององค�กร 

 เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได0กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) เพ่ือเป;นสภาพการณ�ในอุดมคติซ่ึงเป;นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให0เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข0างหน0า ตําบลปรุใหญ�เป;นตําบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนส�วนใหญ�พักอาศัยอยู�หนาแน�นและสงบสุข และคาดการณ�ว�าในอนาคตต0องเป;นชุมชนที่สงบสุขน�าอยู�
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล0อมดี จึงได0กําหนดวิสัยทัศน�คาดหวังที่จะให0เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 “ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศลํ้า  ลํานํ้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนาม
ซีเกมส�” 

4.2 พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน"าทีห่ลักของ อปท. ที่จําเป5นต�อการบรรลุวิสัยทัศน� 
(ต"องทําอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน�) 
  พันธกิจที่ดี 

- สอดคล0องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม�ขัดแย0งต�อบทบาทหน0าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- ระบุถึงบทบาทหน0าท่ีต�อการบรรลุวิสัยทัศน� 
- สะท0อนถึงคุณค�าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุ�งเน0น 
- ต0องสนับสนุนและนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ท่ีกําหนด 
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เทศบาลตําบลปรุใหญ�  จึงกําหนดพันธกิจไว"ดังน้ี 
                   พันธกิจที่ 1   พัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให0ได0 
                                   มาตรฐาน และท่ัวถึง  
                    พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพกิาร ผู0สูงอายุ และคน 
                                     ด0อยโอกาส 
                   พันธกิจที่ 3   ส�งเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให0 
                                     พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา  
                   พันธกิจที่ 4   จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดต�อและและพัฒนาการบริการด0าน 

      สาธารณสุข ให0ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  พันธกิจที่ 5   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  
  พันธกิจที่ 6   ส�งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ�มอาชพี ให0ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง  
  พันธกิจที่ 7   ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถ่ิน 
  พันธกิจที่ 8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
    
4.3 จุดมุ�งหมายเพือ่การพัฒนา (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการให"สําเร็จ (ทําเพ่ือให"เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน�) 
  จุดมุ�งหมายที่ดี 

-  ต0องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนับสนุนและนําไปสู�พันธกิจและบรรลุ 
วิสัยทัศน�ได0อย�างครอบคลุมทุกด0าน 

-  มีความเป;นไปได0ในทางปฏิบัติ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ�ได"กําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาไว"ดังน้ี 

1. การคมนาคมขนส�งทางบก  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 
ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส�งเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถ่ินดํารงอยู�คู�ท0องถ่ิน 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่เพียงพอต�อการดํารงชีวติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.   ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 
6.   เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการส�งเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชพีและรายได0เพียงพอ   
     ยกระดับ 

ความเป;นอยู�ให0ดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได0อย�างย่ังยืน 
7. การบริหารจัดการท0องถ่ิน ใช0หลัก ความโปร�งใส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความมีส�วน

ร�วม หลักความรับผิดชอบ  และความคุ0มค�า 
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า 
9. ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
10. เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน 
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11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไม�มีมลพิษ  มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ 
     ท0องถ่ิน 
13. พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�แบบบูรณาการ 
14. ประชาชนได0รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม 

 
4.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป� 
(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน� “โคราช เมืองหลวงแห�งภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท�องเที่ยว ศูนย�กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสาํปะหลัง และพลังงานสาํคัญของประเทศ และสร0างสังคมสิ่งแวดล0อมที่
มีคุณภาพให0โคราชเป;นเมืองน�าอยู�รองรับประชาคมอาเซียน) 
เปQาประสงค�รวม 

1. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร ส�งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท�องเที่ยว และ OTOP 

2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได0กระจายโอกาสให0คนจน ส�งเสริม
พัฒนาด0านการศึกษา และสาธารณสุขอย�างมีคุณภาพให0ครอบคลุมและเท�าเทียมทุกกลุ�ม 

3. เพ่ืออนุรักษ�ฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมและแก0ไขป?ญหามลภาวะ 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให0มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป;นครัวของโลก (Food Valley) 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป;นมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือส�งเสริมพัฒนาสินค0าเกษตรอุตสาหกรรมเป;น Food Valley 
2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช�วยลดต0นทุนการผลิต 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได0จากการท�องเที่ยวและจําหน�ายสินค0า OTOP 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาป?จจัยแวดล0อมการผลิตสินค0าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส�ง และระบบ  

โลจิสติกส� ไปสู�ภูมิภาคอินโดจีน 
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู0ประกอบการ SMEs และผู0บริโภคในอาเซียน 
3. แปรรูปสินค0าเกษตรเป;นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต0นทุนการผลิต 
4. เพ่ิมมูลค�าการท�องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือแก0ไขป?ญหาความยากจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด0านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท�าเทียม 
2. ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ�มอายุ 
3. ดูแลผู0สูงอายุ เด็ก สตรี และผู0ด0อยโอกาส 
4. สร0างการจ0างงาน รายได0 และการเข0าถึงแหล�งทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให0แก�แรงงาน 
5. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต�างด0าว อาชญากรรม คุ0มครองสิทธิ

เสรีภาพและความยุติธรรม 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป5นมิตรกับส่ิงแวดล"อม 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ืออนุรักษ�ฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
2. เพ่ือปJองกันและแก0ไขป?ญหามลภาวะ 
3. เพ่ือเตรียมความพร0อมรองรับสาธารณภัยต�าง ๆ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดการเมืองน�าอยู�แบบบูรณาการ 
2. ฟ[\นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมสร0างเมืองสีเขียว 
3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล0อม 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปQาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

1. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย�างมีคุณภาพและเท�าเทียม 
2. เพ่ือแก0ไขป?ญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร0อนของประชาชน 
3. เพ่ือควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให0มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให0มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร0อมเข0าสู�ประชาคม

อาเซียน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร�และงบประมาณ 

 

4.5 กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท"องถิ่นในเขตจังหวัด  
     (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ยุทธศาสตร�ที่  1.  ยุทธศาสตร�ด"านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต�างๆ รวมท้ังการปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา 

1.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค�กรท่ีเก่ียวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการช�วยเหลือผู0ประสบภัย 

1.3 ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร0าง
ความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัครปJองกันภัยฝDายพลเรือน
(อปพร.) เพ่ือเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ0าน 
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ยุทธศาสตร�ที่  2.  ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดําริ  
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวฯ เม่ือป� 
2538 เพื่อแก0ไขและปJองกันป?ญหาอุทกภัยอย�างเป;นระบบ 

2.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก0ไขป?ญหาน้ําท�วมและน้ําแล0ง 

2.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร�ที่  3.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 

3.2 ก�อสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอย�างทั่วถึงให0สามารถตอบสนองความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเท่ียว และ
พื้นที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข0องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสาน สนับสนุน ร�วมมือกับส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู0ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก�อสร0าง ปรับปรุง เส0นทางคมนาคม 

3.4 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0านสาธารณูปโภค และส�งเสริมให0
ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอย�างคุ0มค�า 
ยุทธศาสตร�ที่ 4.  ยุทธศาสตร�ด"านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลําคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ� 

4.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินและภาคเอกชน ในการ
รณรงค�สร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหามลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถ่ินทุกระดับ 
  4.3 ส�งเสริม สนับสนุนและสร0างความร�วมมือกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข0อง องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 
ยุทธศาสตร�ที่ 5.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
 แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท0องถ่ินโคราช 
เพ่ือการอนุรักษ�สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเที่ยว 

5.2 พัฒนาและฟ[\นฟูแหล�งท�องเท่ียวเดิม สร0างแหล�งท�องเท่ียวใหม� รวมทั้งกิจกรรมด0านการท�องเที่ยว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ เพ่ือกระตุ0นเศรษฐกิจ และสร0างรายได0จากการท�องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

5.4 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับ
หมู�บ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความเป;นเลิศทางด0านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร�ที่  6.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให0เป;นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
6.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 สนับสนุนให0มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช0เป;นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา เป;น

เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
6.5 ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ยุทธศาสตร�ที่ 7.  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให"มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 ปรับปรุงโครงสร0างการบริหารงาน เพ่ือให0รองรับการปฏิบัติภารกิจหน0าที่ ตามท่ีกฎหมายกําหนด
อย�างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข0าสู�ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  รวมถึงการสร0างความสัมพันธ�และ
แลกเปลี่ยนความรู0และทัศนคติในด0านต�างๆ กับองค�กรปกครองท0องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต�างๆ ในโลก 

7.2 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองค�กร  เพ่ือให0บริการกับประชาชนให0สะดวก 
รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน�สูงสุดของประชาชน ผู0รับบริการเป;นสําคัญ 

7.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู0 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให0เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

7.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน องค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท0องถ่ิน สร0างประโยชน�สูงสุด แก�ประชาชน 

7.5 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและความต0องการของประชาชน 
7.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส�งเสริมศักยภาพท0องถ่ินในทุกๆ ด0าน 

ยุทธศาสตร�ที่ 8.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาสาธารณสุข  
 แนวทางการพัฒนา 

8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู�บ0าน (อสม.) 

8.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให0การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู�บ0านและชุมชนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการที่ดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ� โดยร�วมมือกับโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล และหน�วยงาน หรือองค�กรท่ีเก่ียวข0อง 

8.3 ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ0านและชุมชน ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0
การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปJองกันโรคการใช0ยาอย�างถูกต0อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน�และการเข0ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย� 
ยุทธศาสตร�ที่ 9.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

9.1 ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ0าน และชุมชนให0เข0มแข็งเพ่ือเป;น
ผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

9.2 ส�งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู�บ0านให0พึ่งตนเองได0 ให0ประชาชนมีฐานะดีข้ึน มีสาธารณูปโภคที่ดี
และเข0าถึงทุกชุมชน 

9.3 ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย�างต�อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินทุกระดับ เพื่อปJองกันและ
ให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร�ที่  10.  ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาการเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา 

10.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ�พืชและเมล็ดพันธุ�พืชที่ดีมีคุณภาพ ส�งเสริมให0เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ�พืชใหม�ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับ
หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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10.2 ลดต0นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให0มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

10.3 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู�บ0าน (อกม.) หารูปแบบใหม�ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก�าให0มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

10.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผู"บริหารท"องถ่ิน 
1.  นโยบายด"านการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน 
เทศบาลตําบลปรุใหญ� พร0อมพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาโครงสร0างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให0แก�

ประชาชนอย�างท่ัวถึง ด0วยความเหมาะสมและเป;นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรท่ีมี เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายและให0ประโยชน�แก�ส�วนรวม ท้ังสามารถเชื่อมโยงกับท0องถ่ินข0างเคียงได0อย�างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด"านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได0ตามวิสัยทัศน� น้ัน จะนําหลักธรรมาภิบาล มาเป;นแนวทางตามความ

เหมาะสมแก�โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได0แก� 
-  หลักคุณธรรมยึดม่ันความถูกต0อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความม่ันคงในตําแหน�ง, ความเป;นกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี 

-  หลักนิติธรรมยึดม่ัน ปฏิบัติตามกฎหมาย เป;นธรรม เสมอภาค เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ0มค�ายึดม่ันการใช0ทรัพยากรอย�างคุ0มค�า ให0เกิดประโยชน�สูงสุด 
-  หลักความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได0 มีเหตุผลเพียงพอ ให0ประชานสามารถเข0าถึงข0อมูล โดยไม�

ส�งผลกระทบทางลบต�อเทศบาลฯ 
-  หลักการมีส�วนร�วมเปnดโอกาสให0ทุกภาคส�วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟ?งความคิดเห็น ต�ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิบัติตาม พึงอ0างอิงถึงประโยชน�ของส�วนรวม 
-  หลักความรับผิดชอบร�วมกันยึดม่ันติดตามผลของการทํางาน พร0อมแก0ไขและชี้แจง  
3.  นโยบายด"านเศรษฐกิจและสังคม 
ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝoกอบรมให0ความรู0สร0างอาชีพตามความต0องการและ

ความถนัดของประชาชนอย�างย่ังยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพ่ือสร0างรายได0และพัฒนาคุณภาพชีวิตให0ดี
ข้ึน ทันความเปลี่ยนแปลงของบ0านเมืองและสอดคล0องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน0าและส�งเสริมการ
เรียนรู0 และการใช0เทคโนโลยีอย�างเหมาะสมให0แก�ทุกเพศทุกวัย ภายใต0พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู�หัว ฯ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(ภายใต0กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ0มกัน บนเง่ือนไขความสมดุลย่ังยืน และความรู0คู�
คุณธรรม) 

เสริมสร0างความรักความเข0าใจต�อกันในเร่ือง “รู"รักสามัคคี” ให0แก�ประชาชนและทุกภาคส�วน เพ่ือให0มี
ทัศนคติที่ดีต�อการอยู�ร�วมกัน ร�วมกันพัฒนาให0ดีข้ึน ให0เข0าใจความคิดต�าง แต�ไม�แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป;นไทย ความเป;นคนปรุใหญ� มีความรักความเข0าใจ ด่ังครอบครัวเดียวกัน 
เทศบาล ฯ จะให0การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และผู0ด0อยโอกาส ด0วยความห�วงใย  
เอาใจใส�และเอ้ืออาทร เพ่ือให0ปรุใหญ�เป;นสังคมที่น�าอยู� และเป;นการแบ�งเบาภาระของครอบครัว ให0ความ
เป;นอยู�ที่ดีข้ึน 
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4.  นโยบายด"านการเมือง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป;น

ประมุขของประเทศ  ให0แก�ประชาชน  เพ่ือให0ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา โดยเน0นการมีส�วนร�วม ให0เกิด
ความเข0าใจ เข0าถึงป?ญหาและความต0องการ ภายใต0ความเป;นไปได0จากทรัพยากรที่มี  ด0วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป5นของประชาชน” 

สร0างผู0นําชุมชนและให0เป;นแบบอย�างท่ีดีแก�ชุมชน ภายใต0ลักษณะอันพึงประสงค� เพ่ือให0สอดรับกับ
นโยบายด0านอ่ืนๆ ด0วยตระหนักถึงภาระหน0าที่ เพื่อร�วมกันพัฒนา ปรุใหญ�ให0เป;นเมืองน�าอยู� ได0อย�างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

5.  นโยบายด"านสาธารณสุขและส่ิงแวดล"อม 
เทศบาลฯ ส�งเสริมให0ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน0น

การสร0างภูมิคุ0มกันเป;นหลัก และการแก0ไขรักษาควบคู�กัน ให0ความสําคัญกับการออกกําลังอย�างสมํ่าเสมอ รู0จัก
ปJองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข0เจ็บ และให0ความรู0เก่ียวกับโรคท่ีจะมาจากประชาคมอาเซียน เช�น          
โรคเท0าช0าง 

ประชาชนจะได0รับทราบข0อมูลข�าวสารที่แท0จริงของป?ญหาสิ่งแวดล0อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล0อม
อ่ืนๆท่ีจะให0ผลกระทบต�อชีวิตความเป;นอยู�ในป?จจุบันและในอนาคต เพ่ือร�วมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก0ไข รับมือและปJองกันป?ญหาท่ีจะเกิดข้ึน ภายใต0การยอมรับของส�วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ�น�าอยู�” 

6.  นโยบายด"านการให"บริการ 
ส�งเสริมให0ชุมชนมีความเข0มแข็งความสามัคคี สร0างเครือข�ายสามารถกระจายข�าวสารจากเทศบาลฯ   

สู�ชุมชนและเป;นตัวกลางส�งความต0องการของประชาชนสู�เทศบาลฯ อย�างถูกต0องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข0าถึงบริการต�างๆของเทศบาลฯ ได0อย�างเสมอภาค และเม่ือผู0รับบริการมีป?ญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร�วมแก0ไขป?ญหาต�าง ๆ เพ่ือหาแนวทางที่เกิดประโยชน�แก�ทุกฝDายที่เก่ียวข0องมากท่ีสุด ภายใต0
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ� “ห�วงใย รับใช"ประชาชน” 

จะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมแก�การพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญ�มาใช0 ให0เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน โปร�งใส ตรวจสอบได0และประหยัดท้ังเวลาและค�าใช0จ�าย สอดคล0องกับระเบียบและ
กฎหมาย 

7.  นโยบายด"านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
เทศบาลฯ จะเน0นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนทุกคน เพื่อความอยู�ดี รู0สึกอบอุ�น

และไว0วางใจ จะประสานงานและให0ความร�วมมือกับทุกฝDายที่มีหน0าที่รับผิดชอบ สร0างจิตสํานึกด0านความเป;น
สังคมท่ีดี การอยู�ร�วมกันแบบชุมชนท่ีเอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให0ความรู0 ความเข0าใจ ปรับทัศนคติแก�เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร0างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให0มีส�วนร�วมในการเฝJาระวัง ปJองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินของประชาชนทุกคน ทําให0ปรุใหญ�เป;น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด"านการศึกษา 
ส�งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝ?งการใฝDรู0 ต้ังแต�ระดับอนุบาลจนถึงผู0สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางเลือก ให0ความร�วมมือและสร0างกิจกรรมร�วม  กับโรงเรียนต�างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ร0อง
ขอความร�วมมือ สนับสนุนการเรียนรู0เ ก่ียวกับภูมิป?ญญาท0องถ่ิน การอนุรักษ�ท0องถ่ิน ให0สอดคล0องกับ
ประวัติศาสตร�ท0องถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี เช�น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต�างๆ ส�งเสริมให0
ประชาชนเกิดการเรียนรู0ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสํานึกท่ีดีต�อบ0านปรุใหญ� สร0างจิตสาธารณะ 
ปลูกฝ?งการเสียสละเพื่อส�วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให0สอดคล0องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุง
ศาสนาและแหล�งเรียนรู0ต�างๆ ให0ความร�วมมืออย�างดีกับ วัดและแหล�งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก 
“บวร” บ0าน วัด โรงเรียน 
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9.  นโยบายด"านการบริหารจัดการ  
ด0านการบริหารจัดการจะยึดเปJาหมายจากคําว�า “ปรุใหญ�น�าอยู�” เป;นหลักบริหารให0เกิดความต�อเน่ือง 

โดยจะแบ�งออกเป;น 2 ด0าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึงผลกระทบ ที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวมเป;นหลักด0วยลักษณะอันพึงประสงค� “ประตูสู�อีสาน บริการเลิศลํ้า ลํานํ้าธรรมชาติ พ้ืนที่
ราบเกษตรกรรม ช้ันนําสนามซีเกมส� ” 

การจัดการภายใน จะเป;นการจัดการองค�กร ท่ีอยู�ภายใต0กฎหมายที่เก่ียวข0อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
กําหนดไว0 ภายใต0อํานาจของผู0บริหารท0องถ่ิน ท่ีสามารถส่ังการได0 ให0ความดีความชอบได0 ลงโทษได0 เพ่ือให0
ดําเนินการตามวิสัยทัศน�ท่ีได0เสนอไว0 และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล0องกับ
นโยบายของภาครัฐและร�วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป;นการนํานโยบายของคณะผู0บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต0องการต�างๆของประชาชน สู�การปฏิบัติให0เกิดรูปธรรม ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อประชาชน
ส�วนใหญ� โดยเน0นการมีส�วนร�วม ความโปร�งใส มีคุณธรรม ซ่ือสัตย� เมตตา สร0างสรรค�และทันต�อเหตุการณ�  
โดยยึดหลัก “ข"าราชการที่ดี” (ข0า คือผู0รับใช0,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให0เกิดประโยชน� ที่ชอบ       
ที่ถูก)....คือคนของพระราชาที่ทํางานให0เกิดประโยชน�ต�อบ0านเมือง และจะสนับสนุนให0มีการประเมินในทุก ๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป;นข0อมูลอ0างอิงและตรวจสอบ 
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4.7 กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในการจัดทําแผนพฒันาสามป�  
     (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาเพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�            
มียุทธศาสตร�หลักที่จะดําเนินการให0ประสบความสําเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร� และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� จํานวน 28  แนวทาง ซ่ึงเป;นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดให0บรรลุ
วัตถุประสงค� มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร�ด"านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
 
 

1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต�างๆ รวมท้ังการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา 

1.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค�กรท่ีเก่ียวข0อง ในการเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการช�วยเหลือ
ผู0ประสบภัย 

1.3 ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสร0างความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัคร
ปJองกันภัยฝDายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ0าน 

2. ยุทธศาสตร�การสาน
ต�อแนวทางพระราชดําริ  

  

2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก0ไขป?ญหานํ้าท�วม
และน้ําแล0ง 

3. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาโครงสร"าง
พ้ืนฐาน 

 
 

3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ให0สอดคล0องกับความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย�างพอเพียง 

3.2 ก�อสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการ
ขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเที่ยวและพื้นที่  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และส�งเสริมให0ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอย�าง
คุ0มค�า 

4. ยุทธศาสตร�ด"านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล"อม 
 

4.1 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา 
ลุ�มนํ้าลาํคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ� 

4.2 ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค�สร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหา
มลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถ่ินทุกระดับ 

 4.3 ส�งเสริม สนับสนุนและสร0างความร�วมมือกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข0อง 
องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาการท�องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 

5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท0องถ่ินโคราช เพ่ือการอนุรักษ�สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�
กิจกรรมการท�องเท่ียว 

5.2 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขัน
กีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับหมู�บ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความ
เป;นเลิศทางด0านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
6. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาการศึกษา 

 

6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

6.2 ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

7. ยุทธศาสตร�ด"านการ
บริหารจัดการบ"านเมือง
ที่ดี  
 

7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองค�กร  เพ่ือ
ให0บริการกับประชาชนให0สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน�สูงสุดของ
ประชาชน ผู0รับบริการเป;นสาํคัญ 

7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย 
เพิ่มพูนความรู0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให0เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับประชาคมอาเซียน 

7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน เพื่อพัฒนาท0องถ่ิน สร0าง
ประโยชน�สูงสุด แก�ประชาชน 

7.4 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและ
ความต0องการของประชาชน 

7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส�งเสริมศักยภาพ
ท0องถ่ินในทุกๆ ด0าน 

 
8. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ0าน (อสม.) 

8.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให0การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมู�บ0านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการ
ที่ดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ� โดยร�วมมือกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
และหน�วยงาน หรือองค�กรที่เก่ียวข0อง 

8.3 ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ0านและชุมชน 
ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปJองกันโรคการใช0ยาอย�างถูกต0อง การรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน�และการเข0า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย� 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
9. ยุทธศาสตร�ด"านการ
พัฒนาสังคม 
 

9.1 ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ0าน 
และชุมชนให0เข0มแข็งเพื่อเป;นผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถ่ินที่มีคุณภาพ 

9.2 ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการ
ให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย�างต�อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพท่ี
เหมาะสม เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินทุกระดับ เพ่ือปJองกันและให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ 
การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 
10. ยุทธศาสตร�ด"าน
การพัฒนาการเกษตร 
 

10.1 ลดต0นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให0มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให0ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให0ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตาํบลปรุใหญ� 

โครงสร"างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 

              
 

 

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
เทศบาลปรุใหญ� 

ยุทธศาสตร� 
การพัฒนาของ
องค�กรปกครอง 

ส�วนท0องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป;นครัวของโลก 

๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

๓ พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป;น
มิตรกับสิ่งแวดล0อม 

 

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๒. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล0อม 
 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
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แผนที่ยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน� “ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศล้ํา  ลําน้ําธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส�” 

 

พันธกิจ 

เปJาประสงค� 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให0ได0มาตรฐานและทั่วถึง  
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู0พิการ ผู0สูงอายุ และกลุ�มด0อยโอกาส 
สร0างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
พันธกิจที่ ๓  ส�งเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทุกระดับให0พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา 

1. การคมนาคมขนส�งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส�งเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถิ่นดํารงอยู�คู�

ท0องถิ่น 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่

เพียงพอต�อการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

 

ยุทธศาสตร� 

พันธกิจที่ ๔   จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดต�อและพัฒนาการบริการด0านสาธารณสุขให0ครอบคลุม
และทั่วถึง 
พันธกิจที่ ๕   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  
พันธกิจที่ ๖   ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ�มอาชีพ เพิ่มมูลค�าการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการส�งเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได0เพียงพอ   
     ยกระดับความเป;นอยู�ให0ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได0อย�างยั่งยืน 
๗.  การบริหารจัดการท0องถิ่น ใช0หลัก ความโปร�งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส�วนร�วม      
     หลักความรับผิดชอบ  และความคุ0มค�า 
๘.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า 
๙.  ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
๑๐.  เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน 

 

พันธกิจที่ ๗   ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถิ่น 
พันธกิจที่ ๘   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

๑๑.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไม�มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร 
       ที่เกิดประโยชน�สูงสุดต�อท0องถิ่น 
๑๒.  ประชาชนได0รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม 

 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร� 

๑.๑ ส�งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต�างๆ รวมทัง้การปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และความมัน่คงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน ลดอุบัติเหตุทาง
บก/ทางน้ํา 
๑.๒ ส�งเสริม สนับสนนุ
และร�วมมือกับส�วนราชการ 
หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค�กรที่เกี่ยวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมใน
การปJองกันภัย และการ
ช�วยเหลือผู0ประสบภัย 
๑.๓ ส�งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล0องวงจรปnดในเขตชุมชน 
และสถานที่สําคัญ เพื่อ
สร0างความอบอุ�นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน 
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝoกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และ
อาสาสมัครปJองกันภัยฝDาย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป;น
กําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมู�บ0าน 

๒. 
ยุทธศาสตร�
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร�
ด0านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๒.๑ พฒันาขดุลอก คู
คลองและจัดสร0างแหล�ง
น้ํา สงวนและเก็บกกัน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก0ไขป?ญหาน้ําท�วมและ
น้ําแล0ง 

 

๓.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด0าน
โครงสร0างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความ
ต0องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
๓.๒ ก�อสร0าง ปรับปรุง
เส0นทางการคมนาคมอย�าง
ทั่วถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส0นทางการขนส�งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล�ง
ท�องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 
๓.๓ ประสานในการแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และ
ส�งเสริมให0ประชาชนเข0าใจ
ในการใช0และรักษา
สาธารณูปโภคอย�างคุ0มค�า 

 

๔.๑ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท0องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟ[\นฟูและ
อนุรักษ�ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล0อม แหล�งน้ํา ลุ�ม
น้ําลําคลอง และปDาไม0ให0
มีความอดุมสมบูรณ� 
๔.๒ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการ องค�กรปกครอง
ส�วนท0องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค�สร0างจิตสํานึก 
เพื่อปJองกันและแก0ไข
ป?ญหามลพิษและป?ญหา
สิ่งแวดล0อมของชุมชน
ท0องถิ่นทุกระดับ 
 ๔.๓ ส�งเสริม สนับสนุน
และสร0างความร�วมมือกับ
ส�วนราชการที่เกีย่วข0อง 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย�างเป;นระบบ 

๕.๑ พัฒนาฟ[\นฟูและ
ส�งเสริมกิจกรรมด0าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชมุชน
ท0องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ�สบืสานต�อและ
เชื่อมโยงสู�กิจกรรมการ
ท�องเที่ยว 
๕.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แข�งขันกีฬาประเภท
ต�างๆ ตัง้แต�ระดบั
หมู�บ0านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร0าง
ความเป;นเลศิทางด0าน
กีฬาสู�กีฬาอาชีพใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด0านการศึกษา 
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน) ให0เป;นผู0
มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซยีน 
๖.๒ ส�งเสริมการศกึษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศยั 

๗.๑ นําระบบสารสนเทศ
มาใช0ในการบริหารงาน
ภายในองค�กร  เพื่อ
ให0บริการกับประชาชนให0
สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา 
โดยยดึถือประโยชน�สูงสุด
ของประชาชน 
ผู0รับบริการเป;นสําคัญ 
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกดั ให0ได0รับ
การศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู0 เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ 
การทํางานให0เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
๗.๓ บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท0องถิ่น 
ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท0องถิ่น สร0างประโยชน�
สูงสุด แก�ประชาชน 
๗.๔ เปnดโอกาสให0
ประชาชนได0เข0ามีส�วน
ร�วมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต0องการ ของประชาชน 
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิราชการ และ
ส�งเสริมศักยภาพท0องถิ่น
ในทุกๆ ด0าน 

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู�บ0าน   
(อสม.) 
๘.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนให0การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตําบล หมู�บ0าน
และชมุชนที่มคีุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให0
ประชาชนได0รับบริการที่
ด ีทั่วถงึ และทัน
เหตุการณ� โดยร�วมมือกับ
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล และ
หน�วยงาน หรือองค�กรที่
เกีย่วข0อง 
๘.๓ ส�งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู�บ0านและชุมชน 
ให0มีสขุภาพแข็งแรง โดย
ให0การเรียนรู0การดแูล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปJองกันโรคการ
ใช0ยาอย�างถูกต0อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน�และการเข0ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด0าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย� 

๙.๑ ส�งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู0นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู�บ0าน 
และชมุชนให0เข0มแข็งเพื่อ
เป;นผู0นําการพัฒนาชุมชน
และท0องถิ่นที่มคีุณภาพ 
๙.๒ ส�งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู0สงูอายุ ผู0พิการ และ
ด0อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให0เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
อย�างต�อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพฒันาให0มีความรู0
ความชํานาญในวิชาชพีที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง 
เลีย้งตนเองและ
ครอบครัวได0อย�างมี
เกยีรตแิละศักดิศ์รี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน 
และประสานรัฐบาล 
องค�กรปกครองส�วน
ท0องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปJองกันและให0มีการ
ปราบปรามและแก0ไข
ป?ญหาการเสพ การผลิต 
และการจําหน�ายยาเสพ
ตดิในทุกระดับ 

๑๐.๑ ลดต0นทุนการผลิต
และเพิ่มมลูค�าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลติผลให0มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
ร�วมมือและให0ความ
ร�วมมือกับหน�วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๑๐.๒ สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศยั
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให0
ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



 
 


