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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
------------------- 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561  ของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จ โดยให้ความส าคัญใน
การพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่การพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีสัดส่วนมากกว่าด้านอ่ืน 
เนื่องจากเป็นผลจากการประชาคมที่เสนอความต้องการเข้ามาเป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนาในด้านอ่ืนก็จะมี
การพัฒนาให้เพิ่มข้ึนและให้ครบทุกด้าน 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (VISION) 
    วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกดิขึ้นในอนาคต (ต้องการเป็นอะไร)  

วิสัยทัศน์ที่ดี 
- ต้องไม่ใช่สภาพการณ์ในอดีตและบรรลุได้แล้วในปัจจุบัน  
- ไม่อาจบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติงานประจ าตามปกติ 
- มีความเป็นไปได้ ท้าทาย เร้าใจ 
- สะท้อนถึงโฉมหน้าใหม่ของท้องถิ่นในอนาคต เห็นพ้องต้องกันทุกฝุาย 
- เป็นเสมือนเข็มทิศ 
- เป็นข้อความง่าย ๆ  
- ตรวจสอบและวัดผลส าเร็จได้ 
- สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลปรุใหญ่เป็นต าบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล ้า  ล้าน ้าธรรมชาติ  พื นที่ราบเกษตรกรรม  ชั นน้าสนาม
ซีเกมส”์ 

พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท. ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
(ต้องท าอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์) 
  พันธกิจที่ดี 

- สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- ระบุถึงบทบาทหน้าที่ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
- สะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้น 
- ต้องสนับสนุนและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้ 
                   พันธกิจที่ 1   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้ 
                                   มาตรฐาน และทั่วถึง  
                    พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคน 
                                     ด้อยโอกาส 
                   พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ 
                                     พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา  
                   พันธกิจที่ 4   จัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อและและพัฒนาการบริการด้าน 

      สาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  พันธกิจที่ 6   ส่งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง  
  พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
    
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการให้ส าเร็จ (ท าเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์) 
  จุดมุ่งหมายที่ดี 

-  ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่พันธกิจและบรรลุ 
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน 

-  มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. การคมนาคมขนส่งทางบก  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 
ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงอยู่คู่ท้องถิ่น 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.   ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 
6.   เศรษฐกิจในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ   
     ยกระดับ 

ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
7. การบริหารจัดการท้องถิ่น ใช้หลัก ความโปร่งใส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความมีส่วน

ร่วม หลักความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า 
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
9. ประชาชนอุ่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน 
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11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ  มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
     ท้องถิ่น 
13. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณาการ 
14. ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่
มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 
เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP 

2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได้กระจายโอกาสให้คนจน ส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม 

3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley) 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley 
2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้า OTOP 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส่ง และระบบ  

โลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภคในอาเซียน 
3. แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4. เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 



39 
 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ 
3. ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
4. สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน 
5. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม คุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพและความยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ 
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว 
3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน 
3. เพ่ือควบคุมก ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2559–2561) 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  รวมทั้งการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 
2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

2.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

3.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
 แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

5.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
6.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
6.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 

7.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

7.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่ วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

7.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

7.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน 
7.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
 แนวทางการพัฒนา 

8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น
ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

9.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี
และเข้าถึงทุกชุมชน 

9.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือปูองกันและ
ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่  10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา 

10.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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10.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

10.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
เอกชน 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียงได้อย่างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด้านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ นั้น จะน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางตามความ

เหมาะสมแก่โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ 
-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในต าแหน่ง, ความเป็นกลางทางการเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณ ี

-  หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ้มค่ายึดมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลเพียงพอ ให้ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยไม่

ส่งผลกระทบทางลบต่อเทศบาลฯ 
-  หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น ต่ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม พึงอ้างอิงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
-  หลักความรับผิดชอบร่วมกันยึดมั่นติดตามผลของการท างาน พร้อมแก้ไขและชี้แจง  
3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพตามความต้องการและ

ความถนัดของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน้าและส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกเพศทุกวัย ภายใต้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(ภายใต้กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู้คู่
คุณธรรม) 

เสริมสร้างความรักความเข้าใจต่อกันในเรื่อง “รู้รักสามัคคี” ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เข้าใจความคิดต่าง แต่ไม่แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ความเป็นคนปรุใหญ่ มีความรักความเข้าใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน 
เทศบาล ฯ จะให้การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยความห่วงใย  
เอาใจใส่และเอ้ืออาทร เพ่ือให้ปรุใหญ่เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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4.  นโยบายด้านการเมือง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุขของประเทศ  ให้แก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วม ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและความต้องการ ภายใต้ความเป็นไปได้จากทรัพยากรที่มี  ด้วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป็นของประชาชน” 

สร้างผู้น าชุมชนและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายด้านอ่ืนๆ ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรุใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้อย่างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้น

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และการแก้ไขรักษาควบคู่กัน ให้ความส าคัญกับการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ รู้จัก
ปูองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช่น          
โรคเท้าช้าง 

ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆที่จะให้ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อร่วมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก้ไข รับมือและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับของส่วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ่น่าอยู”่ 

6.  นโยบายด้านการให้บริการ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความสามัคคี สร้างเครือข่ายสามารถกระจายข่าวสารจากเทศบาลฯ   

สู่ชุมชนและเป็นตัวกลางส่งความต้องการของประชาชนสู่เทศบาลฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลฯ ได้อย่างเสมอภาค และเมื่อผู้รับบริการมีปัญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ภายใต้
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน” 

จะน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การพัฒนาเพ่ือประชาชนชาวปรุใหญ่มาใช้ ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมาย 

7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลฯ จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน เพ่ือความอยู่ดี รู้สึกอบอุ่น

และไว้วางใจ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝุายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สร้างจิตส านึกด้านความเป็น
สังคมท่ีดี การอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร้างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ท าให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการใฝุรู้ ตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางเลือก ให้ความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วม  กับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ร้อง
ขอความร่วมมือ สนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เช่น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต่างๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตส านึกที่ดีต่อบ้านปรุใหญ่ สร้างจิตสาธารณะ 
ปลูกฝังการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ทะนุบ ารุง
ศาสนาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีกับ วัดและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 
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9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารจัดการจะยึดเปูาหมายจากค าว่า “ปรุใหญ่น่าอยู่” เป็นหลักบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะค านึงถึงผลกระทบ ที่ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ “ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้ า ล าน้ าธรรมชาติ พื้นที่
ราบเกษตรกรรม ชั้นน าสนามซีเกมส์ ” 

การจัดการภายใน จะเป็นการจัดการองค์กร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ ภายใต้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถสั่งการได้ ให้ความดีความชอบได้ ลงโทษได้ เพ่ือให้
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐและร่วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป็นการน านโยบายของคณะผู้บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชน สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  เมตตา สร้างสรรค์และทันต่อเหตุการณ์  
โดยยึดหลัก “ข้าราชการที่ดี” (ข้า คือผู้รับใช้,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให้เกิดประโยชน์ ที่ชอบ       
ที่ถูก)....คือคนของพระราชาที่ท างานให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และจะสนับสนุนให้มีการประเมินในทุก ๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบ 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่            
มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ จ านวน 29  แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่างๆ รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน 

2. ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชด าริ  

  

2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และน้ าแล้ง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง 

3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า 
ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 

5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

5.3 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

 

6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี  
 

7.1 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อ
ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

7.3 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ความต้องการของประชาชน 

7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน 

 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน 
ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การ
ปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการ
ให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

9.3 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 
การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 
10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเกษตร 
 

10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

10.2 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2558-2562) 

              
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลปรุใหญ ่

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 

๒ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

 

๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. 
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๖. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๗. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ
กีฬา 
 

๘. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

 

๙. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๑๐. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

๒. 
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

๖. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ
กีฬา 
 

๗. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ น๖ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๗ 

น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๑ น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ น๑ น๒ น๑ น๒ 

น๓ น๔ 

น๕ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ 

น๓ 

น๑ น๒ แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนา 

น๓ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล ้า  ล้าน ้าธรรมชาติ  พื นท่ีราบเกษตรกรรม  ชั นน้าสนามซีเกมส์” 

 
 

พันธกิจ 

เปูาประสงค ์

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยโอกาส 
สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
พันธกิจที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทุกระดับให้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา 

1. การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินด ารงอยู่คู่

ท้องถ่ิน 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได้ที่

เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

 

ยุทธศาสตร ์

พันธกิจที่ ๔   จัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 
พันธกิจที่ ๕   ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจท่ี ๖   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มมูลค่าการผลิต
และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เศรษฐกิจในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ   
     ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๗.  การบริหารจัดการท้องถ่ิน ใช้หลัก ความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม       
     หลักความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า 
๘.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า 
๙.  ประชาชนอุ่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.  เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน 

 

พันธกิจท่ี ๗   ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พันธกิจท่ี ๘   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

๑๑.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร 
       ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ิน 
๑๒.  ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

๒. 
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

๖. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ
กีฬา 
 

๗. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 



50 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร ์

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภยั
ธรรมชาติ และภยัพิบตัิ
ต่างๆ รวมทั้งการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
และความม่ันคงความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอุบัตเิหตุทาง
บก/ทางน้ า 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เก่ียวข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
๑.๓ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปดิในเขตชุมชน 
และสถานที่ส าคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตัง้และอบรม
ฟื้นฟูต ารวจบ้าน และ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝาุย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็น
ก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภยัและการจราจรใน
ชุมชน หมู่บ้าน 

๒. 
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

๖. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ
กีฬา 
 

๗. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๒.๑ พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ า สงวนและเก็บกกัน้ า
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าแล้ง 

 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพฒันาดา้น
โครงสร้างคณุภาพชีวิต
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนใน
การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๓.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมอยา่ง
ทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเทีย่ว และพื้นที่อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 
๓.๓ ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ใจ
ในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอยา่งคุ้มค่า 

 

๔.๑ ส่งเสริม สนบัสนุน
และร่วมมือกับส่วน
ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหลง่น้ า ลุ่ม
น้ าล าคลอง และปุาไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ 
๔.๒ ส่งเสริม สนบัสนุน
และร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก 
เพื่อปอูงกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปญัหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินทุกระดับ 
 ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างความร่วมมือกบั
ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลูอย่างเป็นระบบ 

๕.๑ พัฒนาฟื้นฟูและ
ส่งเสริมกจิกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ินโคราช เพื่อการ
อนุรักษ์สบืสานตอ่และ
เช่ือมโยงสู่กจิกรรมการ
ท่องเที่ยว 
๕.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดบั
หมู่บ้านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๕.๓ พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวเดมิ สร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจงัหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด้านการศึกษา 
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้
มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรบั
ประชาคมอาเซียน 
๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๗.๑ น าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบรหิารงาน
ภายในองค์กร  เพื่อ
ให้บรกิารกบัประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า 
โดยยึดถือประโยชนส์ูงสุด
ของประชาชน 
ผู้รบับริการเป็นส าคัญ 
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัด ให้ได้รบั
การศึกษา อบรม การท า
วิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสทิธิภาพ 
การท างานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและร่วมมอืกับ
ประชาคมอาเซียน 
๗.๓ บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน สร้างประโยชน์
สูงสุด แก่ประชาชน 
๗.๔ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชน 
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ และ
ส่งเสริมศักยภาพท้องถ่ิน
ในทุกๆ ด้าน 

๘.๑ สนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน   
(อสม.) 
๘.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับต าบล หมูบ่้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่
ดี ทั่วถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
๘.๓ ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านและชุมชน 
ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปูองกันโรคการ
ใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารบั
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย ์

๙.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
เป็นผู้น าการพฒันาชุมชน
และท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 
๙.๒ ส่งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ด าเนินการใหเ้กิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนินการพฒันา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพฒันาให้มีความรู้
ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง 
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
๙.๓ ด าเนินการสนับสนุน 
และประสานรัฐบาล 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกระดับ เพื่อ
ปูองกันและใหม้ีการ
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิต 
และการจ าหน่ายยาเสพ
ติดในทุกระดับ 

๑๐.๑ ลดต้นทุนการผลิต
และเพิม่มลูค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรงุ
ผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
ร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๑๐.๒ สนบัสนุนการท า
การเกษตรทางเลอืก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
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