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บทท่ี  ๓ 
แผนยุทธศาสตร� 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
๑) วิสัยทัศน*และพันธกิจ 
    ๑.๑) วิสัยทัศน* 
      “สังคมอยู�รวมกันอย�างมีความสุข ด2วยความเสมอภาค เป5นธรรม และมีภูมิคุ2มกันต�อการเปลี่ยนแปลง” 
     ๑.๒) พันธกิจ 
        การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให2สอดคล2องกับวิสัยทัศน* บนหลักการของการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู�การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้ 
        ๑.๒.๑) สร2างความเป5นธรรมในการกระจายรายได2 ควบคู�กับการสร2างสังคมคุณธรรมเพ่ือให2คนกินดีอยู�ดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคม อยู�รวมกันอย�างสันติสุข มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 
        ๑.๒.๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให2เข2มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู2และความสร2างสรรค*ของ
คนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให2ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร2างความม่ันคง ด2านอาหารและพลังงาน รวมทั้ง
ยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร2อมท้ังปรับโครงสร2างสาขาการผลิต
และการบริโภคของประเทศให2เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 
       ๑.๒.๓) สร2างภูมิคุ2มกันให2เข2มแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย*ให2มีความรู2และทักษะสามารถรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลงอย�างมีเหตุผล 
๒) วัตถุประสงค*และเปFาหมายหลัก 
    ๒.๑) วัตถุประสงค* 
         ๒.๑.๑) พัฒนาให2คนในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ดํารงชวีติได2อย�างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
         ๒.๑.๒) พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให2มีความพร2อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู� กับการเปลี่ยนแปลงได2
อย�างเป5นสุข 
         ๒.๑.๓) ปรับโครงสร2างและทศิทางการพัฒนาเศรษฐกิจให2เป5นมิตรกับส่ิงแวดลอม และเติบโตอย�างมีคุณภาพ 
สังคมและการเมืองมีความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล2อมมีความอุดมสมบูรณ*ประเทศมีการพัฒนาอย�าง
ย่ังยืน 
    ๒.๒) เปFาหมายหลัก 
         เปFาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ซ่ึงจะมีการกําหนดเปFาหมายเชิงตัวชี้วัดที่ เป5นรูปธรรมในข้ันตอน
ต�อไปของการจัดทําร�างรายละเอียดของแผนฯ ได2แก� 
         ๒.๒.๑) สังคมไทยมีความสงบสุขอย�างมีธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 
         ๒.๒.๒) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพท่ีทั่วถึง 
        ๒.๒.๓) เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต�ละภาคการผลติ 
         ๒.๒.๔) เพิ่มสัดส�วนมูลค�าการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มสัดส�วนมูลค�าภาคบริการ 
         ๒.๒.๕) เพิ่มสัดส�วนมูลค�าสินค2าเศรษฐกิจสร2างสรรค* 
         ๒.๒.๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึน 
        ๒.๒.๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ* และคุณภาพสิ่งแวดล2อมดีข้ึน 
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๓) ยุทธศาสตร*การพัฒนา 
          ให2ความสําคัญกับยุทธศาสตร* ท่ีมีลาํดับความสาํคัญสูงในมิติสังคม เน2นการเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู�การเป5นเศรษฐกิจสร2างสรรค* ส�วนมิติเศรษฐกิจมุ�ง
ปรับโครงสร2างการผลิตให2มีคุณภาพการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพแรงงานให2สามารถเพ่ิมรายได2
สูงข้ึน และยกระดับเป5นชนชั้นกลาง ขณะท่ีมิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม เน2นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย�างย่ังยืน ภายใต2 ๖ ยุทธศาสตร* ได2แก� (๑) ยุทธศาสตร*การสร2างความเป5นธรรม
ในสังคม (๒) ยุทธศาสตร*การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย�างย่ังยืน (๓)ยุทธศาสตร*การสร2างความ
สมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร*การสร2างเศรษฐกิจฐานความรู2และการสร2างปKจจัยแวดล2อม 
(๕) ยุทธศาสตร*การสร2างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาคและ (๖) ยุทธศาสตร*การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย�างย่ังยืน ซ่ึงมีกรอบแนวทางเบื้องต2น ดังน้ี 
    ๓.๑) ยุทธศาสตร*การสร2างความเป5นธรรมในสังคม มีแนวทางสาํคัญ ดังนี้ 
         ๓.๑.๑) การสร2างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให2ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สร2างโอกาสในชวิีตให2แก�ตนเอง 
           ๓.๑.๒) สร2างโอกาสให2ทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได2 เน2นการสร2างภูมิคุ2มกันระดับปKจเจก
และสร2างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
           ๓.๑.๓) การเสริมสร2างพลังให2ทุกภาคส�วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช2ชีวิตในสังคมและสร2างการมีส�วนร�วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได2อย�างมีคุณค�าและศักด์ิศรี 
           ๓.๑.๔) เสริมสร2างความสัมพันธ*ของคนในสังคมให2แน�นแฟนเป5นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน 
    ๓.๒) ยุทธศาสตร*การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย�างย่ังยืน เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ�มวัยให2มี
ศักยภาพ ด2วยการเสริมสร2างทักษะให2 มีจิตสาธารณะ ๕ ด2าน ทั้งการเรียนรู2ต�อเนื่องตลอดชีวิตคิดเป5น ทําเป5น การ
สังเคราะห*ความรู2สั่งสม และต�อยอดสู�นวัตกรรมความรู2 การฝOกฝนจนเกิดความคิดสร2างสรรค* การเปPดใจกว2างพร2อม
รับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝKงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมท้ังเสริมสร2างสภาพแวดล2อมทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให2ม่ันคง และเอ้ือต�อการพัฒนาคนอย�างสอดคล2องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
           ๓.๒.๑) การส�งเสริมคนไทยให2มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
           ๓.๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให2มีภูมิคุ2มกันต�อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
           ๓.๒.๓) ส�งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิต สร2างโอกาสการเรียนรู2อย�างต�อเนื่องให2คนทุกกลุ�มทุกวัยสามารถเข2าถึง
แหล�งเรียนรู2และองค*ความรู2ที่หลากหลาย ท้ังท่ีเป5นวัฒนธรรม ภูมิปKญญา และองค*ความริใหม� 
           ๓.๒.๔) เสริมสร2างค�านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยทีดี่มาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
     ๓.๓) ยุทธศาสตร*การสร2างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือสร2างฐานภาคเกษตรให2เข2มแข็ง 
สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู2บริโภคทุกคนภายในประเทศ เป5นฐานการผลิตที่ทําให2เกิดความ
ม่ันคงในอาชีพและรายได2ให2กับเกษตรกร ตลอดจนความม่ันคงของยาจากสมุนไพรและแร� สร2างความสมดุลและม่ันคง
ของการใช2ผลิตผลการเกษตรเพ่ือเป5นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให2มีความม่ันคงเพียงพอกับความ
ต2องการใช2ในประเทศมีแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี ้
      ๓.๓.๑) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป5นฐานการผลิตภาคเกษตรให2เข2มแข็งและย่ังยืน 
      ๓.๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร2างมูลค�า 
     ๓.๓.๓) สร2างความม่ันคงในอาชพีและรายได2ให2แก�เกษตรกร 
      ๓.๓.๔) สร2างความม่ันคงด2านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
      ๓.๓.๕) สร2างความม่ันคงด2านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข2มแข็งภาคเกษตร 
      ๓.๓.๖) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร2างความสมดุลด2านอาหารและพลังงาน 
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     ๓.๔) ยุทธศาสตร*การสร2างเศรษฐกิจฐานความรู2 และการสร2างปKจจัยแวดล2อม เพื่อสนับสนุนให2ประเทศไทยเป5น
ศูนย*กลางการผลิตสินค2าและบริการในภูมิภาคบนพ้ืน ฐานแนวคิดสร2างสรรค*และการสร2างนวัตกรรม รวมท้ังต�อยอด
องค*ความรู2ให2สามารถสนับสนุนการสร2างมูลค�าในการปรับโครงสร2างภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอน  ตลอด
ห�วงโซ� อุปทาน เพื่อให2เศรษฐกิจสร2างสรรค* เป5นพลังขับเคลื่อนใหม�ไปสู�เศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาวพร2อม
กับสร2างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด2านเศรษฐกิจ สร2างบรรยากาศท่ีเสรีและเป5นธรรมให2เอ้ือต�อ
การผลิต การค2า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู2ประกอบการใหม�สร2างเครือข�ายโครงสร2างพื้นฐานและโลจิสติกส*
ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
      ๓.๔.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรให2
สามารถแข�งขันได2ในระยะยาวโดยไม�กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและเป5นมิตรต�อสิ่งแวดล2อม รวมทั้งสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
     ๓.๔.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน และสร2างภูมิคุ2มกันจากผลกระทบ
จากปKจจัยภายนอกที่ไม�สามารถควบคุมได2 และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได2อย�างย่ังยืน 
      ๓.๔.๓) พัฒนาภาคบริการ เพ่ือสร2างมูลค�าเพ่ิมให2กับสาขาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพแหล�ง
ท�องเที่ยวให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดและชุมชน ให2เป5นแหล�งสร2างรายได2หลักของ 
ประเทศ รวมถึงเป5นแหล�งกระจายรายได2สู�ท2องถ่ินที่สามารถใช2เป5นเคร่ืองมือในการกระจายผลประโยชน*จากการ
พัฒนาได2อย�างท่ัวถึงและเป5นธรรม 
      ๓.๔.๔) พัฒนากลุ�มสินค2าเศรษฐกิจสร2างสรรค* เพ่ือสร2างสรรค*สินค2าและบริการใหม� ๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร2างสรรค* ซ่ึงจะเป5นอีกทางเลือกหน่ึงในการสร2างมูลค�าเพิม่ทางเศรษฐกิจให2กับประเทศ และช�วยสร2างงาน สร2าง
รายได2 และความภาคภูมิใจให2กับคน 
      ๓.๔.๕) พัฒนาภาคการค2าและการลงทุน เพ่ือลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลักแก2ปKญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมท้ังสร2างประโยชน*ทางการค2าและการลงทุนให2กับประเทศและผู2ประกอบการของไทย 
      ๓.๔.๖) พัฒนาวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป5นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให2เติบโต
อย�างย่ังยืนบนฐานความรู2 ภูมิปKญญา ความคิดสร2างสรรค* ด2วยการส�งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดันให2มีการ
นํางานวิจัยไปต�อยอดถ�ายทอด และประยุกต*ใช2ประโยชน*ท้ังเชิงพาณิชย* และชุมชน อันจะก�อให2เกิดการแพร�กระจายของ
องค*ความรู2และนวัตกรรม และนําไปสู�การสร2างรายได2 และพัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดีข้ึน 
           ๓.๔.๗) พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส* เพื่อพัฒนาระบบการขนส�งและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การขนส�งให2มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต�อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ 
       ๓.๔.๘) ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต�างๆ ให2เอ้ือประโยชน*ต�อการประกอบธุรกิจอย�างเป5นธรรม 
     ๓.๕) ยุทธศาสตร*การสร2างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร2อมและปรับตัว
เขาสู�บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน พร2อมกับเสริมสร2างความ
ได2เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร*เศรษฐกิจของประเทศ ส�งเสริมบทบาทไทยในเวที ระหว�าง
ประเทศให2เด�นชัด รวมท้ังบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปKญหารวมระหว�างประเทศมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
     ๓.๕.๑) ขยายความร�วมมือภายใต2กรอบความร�วมมือต�างๆ และความเป5นหุ2นส�วนกับประเทศคู�ค2าของไทยใน
ภูมิภาคต�างๆ 
      ๓.๕.๒) เสริมสร2างความเข2มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี ในการกําหนดยุทธศาสตร*การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ�มจังหวัด ให2สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ2านในทิศทางท่ีสอดคล2องกับนโยบายระหว�าง
ประเทศ 
      ๓.๕.๓) พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในภูมิภาค มุ�งเน2นความร�วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ2านในการสร2างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซ่ึงเป5นยุทธศาสตร*เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบ
การปรับโครงสร2างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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      ๓.๕.๔) ปFองกันภัยจากการก�อการร2ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรคที่ส�งผลต�อความ
ม่ันคงแห�งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป5นอยู� เพื่อให2เกิดการพัฒนาอย�างม่ันคงในภูมิภาค 
      ๓.๕.๕) บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร* ท่ีเก่ียวข2องกับการรักษาผลประโยชน* ของ
ชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร*อย�างต�อเนื่อง 
      ๓.๖) ยุทธศาสตร*การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล2อมอย�างย่ังยืน เพื่ออนุรักษ*และฟ]^นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให2มีความอุดมสมบูรณ* ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู�การเป5นสังคมที่เป5นมิตรกับ
ส่ิงแวดล2อม และสร2างภูมิคุ2มกันและเตรียมความพร2อมในการรองรับ และปรับตัวต�อผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญดังน้ี 
      ๓.๖.๑) การอนุรักษ* ฟ]^นฟู และสร2างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
      ๓.๖.๒) การปรับกระบวนทัศน*การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู� สังคมที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 
      ๓.๖.๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช2ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสู�สงัคมท่ีเป5นมิตรกับ
ส่ิงแวดล2อม 
      ๓.๖.๔) การจัดการสิ่งแวดล2อมเมืองและโครงสร2างพื้นฐาน 
      ๓.๖.๕) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให2สังคมมีความ
ยืดหยุ�นและมีภูมิคุ2มกัน 
      ๓.๖.๖) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให2มีประสิทธิภาพ โปร�งใสและเป5นธรรม 
 

ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร*ประเทศ(Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน2าส�วนราชการ ระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ร�วมกันวางยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปFาหมายและแนวทางในการท างานร�วมกันในปfงบประมาณ ๒๕๕๖และเป5นกรอบ 
ในการจัดทํางบประมาณปf ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานร�วมกันในรอบปf ที่
ผ�านมาเดิมประกอบด2วยซ่ึง ๔ ยุทธศาสตร* ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการรวมทั้งได2มีการบูรณาการ
ร�วมกับยุทธศาสตร*การเข2าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEANStrategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข2าสู�ประชาคม 
อาเซียน ปf ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห2องประชุม ๕๐๑        ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
เพ่ือเตรียมความพร2อมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องในการเข2าสู�ประชาคมอาเซ่ียน    ซ่ึงเดิมประกอบด2วยประกอบด2วย ๘ 
ยุทธศาสตร* โดยหลังจากการบูรณาการเป5นยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด2วย ๔ ยุทธศาสตร* 
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป5นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปfงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วิสัยทัศน*:“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขันคนไทยอยู�ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป5นธรรม” 
หลักการของยุทธศาสตร*:“ต�อยอดรายได2จากฐานเดิม สร2างรายได2จากโอกาสใหม� เพ่ือความ สมดุลและการ

พัฒนาอย�างย่ังยืน” 
วัตถุประสงค* :    ๑. รักษาฐานรายได2เดิม และสร2างรายได2ใหม� 
                     ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต2องผลิตสินค2าได2เร็วกว�าปKจจุบัน)  
   ๓. ลดต2นทุนให2กับธุรกิจ(ด2วยการลดต2นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส*)  
เปFาหมายเชิงยุทธศาสตร* :   ๑. การเพ่ิมรายได2จากฐานเดิม 

  ๒. การสร2างรายได2จากโอกาสใหม�  
  ๓. การลดรายจ�าย  
  ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขัน  

ยุทธศาสตร* : ประกอบด2วย ๔ ยุทธศาสตร* ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ 
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ยุทธศาสตร�ที่๑: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข&งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ<นจากประเทศรายได<ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด2วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ 

 

 
 
ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

    
๑. ด2านเกษตร ๑.๑ แผนท่ีการใช2ที่ดิน(Zoning) เพื่อผลิตสินค2าเกษตร 

  ๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต�ต2นน้ําถึงปลายนํ้า 
๒. ด2านอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนท่ีการใช2ที่ดิน(Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 

  ๒.๒ กําหนดและส�งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต(Bio - plastic, etc.) 
  ๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให2SME และ OTOP สู�สากล 
  ๒.๔ การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปKญญาไทยมาเพ่ิมมูลค�า 

๓. การท�องเท่ียวและ ๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุ�มเมืองท�องเท่ียว 
บริการ ๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการท�องเที่ยวเข2าสู�รายได2๒ล2านล2านบาทต�อปf 

  ๓.๓ ไทยเป5นศูนย*กลางMedical Tourism ของภูมิภาค 
๔. โครงสร2างพ้ืนฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส*และโครงสร2างพ้ืนฐาน 

  ๔.๒ การลงทุนการให2บริการและใช2ประโยชน*ICT 
  ๔.๓ การลงทุนโครงสร2างพ้ืนฐานด2านการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซ ียน 

๕. พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร2างการใช2และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
  ๕.๒ การลงทุนเพื่อความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
  ๕.๓ การเชื่อมโยงแหล�งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ๖.๑ การเสริมสร2างความสามารถในการแข�งขันของสินค2า บริการ และการลง 
ในภูมิภาค  เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

  ๖.๒ แก2ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๖.๓ ขับเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายEasternและ seaboard 
  ๖.๔ เสริมสร2างความสัมพันธ*และความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ2าน 

๗. การพัฒนาขีดความ ๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข�งขัน(๑๐๐ดัชนีชี้วัด) 
สามารถในการแข�งขัน ๗.๒ การพัฒนาการสร2างBrand ประเทศไทย เป5นModern Thailand 
๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนค�าใช2จ�ายด2านR&Dเป5นร2อยละ๑ ของ GDP 

  ๘.๒ Talent Mobility การใช2ประโยชน*จากกําลังคนด2านS&T 
  ๘.๓ การใช2ประโยชน*Regional Science Parks 
  ๘.๔ การขับเคลื่อนข2อริเร่ิมกระบ่ีตามกรอบความร�วมมืออาเซียน 
๙. การพัฒนาพ้ืนท่ีและ ๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส ๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
จากอาเซียน ๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
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ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

   
 ๙.๔ การพัฒนาเมืองท�องเที่ยว 
 ๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
 ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
 ๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค2าการลงทุน 
 ๙.๘ ปKจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 
 
ยุทธศาสตร�ที่๒: การลดความเหล่ือมลํ้า (InclusiveGrowth)ประกอบด2วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ 

 
 
ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

    
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา(ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก�อนวัยเรียน 
การศึกษา    และการใช2ICT ในระบบการศึกษา เช�น แท็บเล็ตและอินเตอร*เน็ตไร2สาเป5นต2น) 

  ๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน 
๑๑. การยกระดับคุณภาพ ๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
ชีวิตและมาตรฐานบริการ ๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ2มครองผู2บริโภคพร2อมเข2าสู�ประชาคมอาเซียน 
สาธารณสุข ๑๑.๓ สร2างและพัฒนาความร�วมมือระหว�างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท�าเทียม 
และการดูแลผู2สูงอายุ  คุณภาพชีวิต 
สตรี และผู2ด2อยโอกาส ๑๒.๒ กองทุนสตรี 
๑๓
. 

การสร2างโอกาสและ 
รายได2แก�วิสาหกิจ 

๑๓.๑
๑๓.๒ 

กองทุนต้ังตัวได2 
กองทุนหมู�บ2าน 

       ขนาดกลางและ ๑๓.๓ โครงการ SML 
    ขนาดย�อม (SMEs) ๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินค2าเกษตร 
       และเศรษฐกิจชุมชน   

๑๔. แรงงาน 
 

๑๔.๑ 
 

การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให2สอดคล2องกับความต2องการพัฒนา
ทักษะผู2ประกอบการ 

  ๑๔.๒ การจัดการแรงงานต�างด2าว 
  ๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ2มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 
   อย�างทั่วถึงพร2อมเข2าสู�ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

   
๑๕.ระบบยุติธรรม 
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 

๑๕.๑ 
 

การเข2าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
 

๑๖. การต�อต2าน ๑๖.๑ การรณรงค*และสร2างแนวร�วมในสังคม 
การคอร*รัปชั่น ๑๖.๒ การเสริมสร2างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 
สร2างธรรมาภิบาลและ   
ความโปร�งใส   
๑๗. การสร2างองค*ความร ๑๗.๑ ภาคประชาชน 
เรื่องอาเซียน ๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู2ประกอบการ 

 ๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร�ที่๓: การเติบโตที่เปNนมิตรต&อส่ิงแวดล<อม(GreenGrowth) ประกอบด2วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ 
แนวทางการดําเนินการ 

 

 
 
ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

    
๑๘. การพัฒนาเมือง ๑๘.๑ พัฒนาตัวอย�างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ๑๐แห�ง เพื่อความย่ังยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
เพื่อความย่ังยืน   
๑๙. การลดการปล�อยก~าซ ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
เรือนกระจก(GHG) ๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ(เช�นgreen building code) 

  ๑๙.๓ ส�งเสริมการดําเนินงานCSR เพ่ือลดการปล�อยก~าซเรือนกระจก 
๒๐. นโยบายการคลัง ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล2อม 
เพื่อสิ่งแวดล2อม ๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจ2างสีเขียวในภาครัฐ 
๒๑. การจัดการ ๒๑.๑ การปลูกป�า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒๑.๒ การลงทุนด2านการบริหารจัดการน้ํา 
การบริหารจัดการนํ้า ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม 

   อาเซียน 
๒๒. การเปลี่ยนแปลง ๒๒.๑ การปFองกันผลกระทบและปรับตัว(mitigation and adaptation) 
สภาวะภูมิอากาศ ๒๒.๒ การปFองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร�ที่๔: การสร<างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ(Internal Process)
ประกอบด2วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 
 
ประเด็นหลัก  แนวทางการดําเนินการ 

   
๒๓. กรอบแนวทางและ ๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
การปฏิรูปกฎหมาย ๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค*กรด2านยุติธรรม 

  ๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข2อกฎหมายที่เป5นข2อจอการพัฒนาประเทศ 
๒๔. การปรับโครงสร2าง ๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองค*กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภา 
ระบบราชการ  ด2วยการสร2างความพร2อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 

   โดยมีประชาชนเป5นศูนย*กลาง 
  ๒๔.๒ ปFองกันและปราบปรามทุจริตคอร*รัปชั่น 
  ๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให2บริการประชาชนด2วยระบบE-Service 
๒๕. การพัฒนากําลังคน ๒๕.๑ บริหารกําลังคนให2สอดคล2องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปKจจุบันเตรียมพร2อมและ 
ภาครัฐ  สําหรับอนาคต 

  
 
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร2อม 

   ภาครัฐสู�ประชาคมอาเซียน 
    
๒๖. การปรับโครงสร2าง ๒๖.๑ ปรับโครงสร2างภาษีทั้งระบบให2สนับสนุนการกระจายรายได2 และ 
ภาษี  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให2สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ 

   ตามนโยบายรัฐบาล 
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย* ๒๘.๑ สํารวจสินทรัพย*ราชการที่ไม�ได2ใช2งาน 
ราชการที่ไม�ได2ใช2งาน ๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย*ราชการที่ไม�ได2ใช2งานให2เกิดประโยชน*ส ูงสุด 
ให2เกิดประโยชน*สูงสุ   
๒๙. การแก2ไขปKญหา ๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส�งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ความม่ันคงจังหวัดชาย  ชายแดนภาคใต2ภายใต2กรอบนโยบายความม่ันคงแห�งชาติ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 
ภาคใต2 และเสริมสร2าง ๒๙.๒ การเสริมสร2างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
ความม่ันคงในอาเซียน   
๓๐. การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอํานาจให2แก�องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน(อปท.) 
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ยุทธศาสตร�พัฒนากลุ&มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ&มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล&าง ๑ ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย� สุรินทร� ) 

 แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย* และ
สุรินทร*) ระยะ ๔ ปf (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) (ฉบับทบทวน) ได2จัดทําข้ึบนพื้นฐานการมีส�วนร�วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส�วน ทั้งภาคราชการ องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน องค*ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากท้ัง 
๔ จังหวัด    ทุกยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปFาประสงค*รวม กลยุทธ* ตัวช้ีวัด แผนงาน และโครงการ 
 จากการทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วน กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ จึงได2กําหนด
ตําแหน�งทางยุทธศาสตร*ของกลุ�มจังหวัดในอนาคต คือ 

๑. เป5นศูนย*กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
๒. เป5นแหล�งการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน* อารยธรรมและไหม 
๓. เป5นศูนย*กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค2าในภูมิภาค และการค2าชายแดน 
๔. เป5นแหล�งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ*ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได2ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน* “แหล�งผลิตสินค2าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย*กลางผลิตภัณฑ*ไหม และการ
ท�องเท่ียวอารยธรรมขอม” เป5น “ศูนย*กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท�องเท่ียวอารยธรรม Logistic และการค2า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ�มอาเซียน” 
เปUาประสงค�รวม (Goal) 

๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข2าสู�ครัวโลก 
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด2านการท�องเท่ียวอารยธรม และไหม เชื่อมโยงกลุ�มประเทศ

อาเซ่ียน 
๓. เพ่ือพัฒนาให2เป5นศูนย*กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค2าในภูมิภาคและ

ประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategics Issues)จํานวน ๓ ด<าน คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑ เพื่อขีดความสามารถในการแข�งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข2าสู�ครัวโลก 
 เปFาประสงค* 

๑. ข2าวหมอมะลิและผลิตภัณฑ*แปรรูปได2มาตรฐานเป5นท่ียอมรับทั้งในประเทศต�างประเทศ 
๒. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ*แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
๓. ส�งเสริมการปลูกอ2อยเข2าสู�โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให2ได2มาตรฐาน 
๔. ส�งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว*เพ่ือการค2าในประเทศและกลุ�มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการท�องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค2าชายแดน เชื่อมโยงกลุ�ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เปFาประสงค* 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันการท�องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได2มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เปFาประสงค* 

1. สร2างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค2าและการค2าชายแดน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนที่ 
สรุปกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค : 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาต ิ
------------------------------------------------- 

สรุปสาระสําคัญ 
กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค 

       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให2จังหวัดและกลุ�มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดให2สอดคล2องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและตอบสนองความต2องการของประชาชนในท2องถ่ิน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) จึงได2จัดทํากรอบยุทธศาสตร*การพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ�มจังหวัด
ให2สามารถใช2เป5นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
       ๑.แนวคิดและหลักการ  
             ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” ให2เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป5น
ธรรมและมีภูมิคุ2มกันต�อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู� 
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค*รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน*ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร*พระราชทาน 
เข2าใจ เข2าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส�วนร�วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให2สังคม
สมานฉันท* และอยู�เย็นเป5นสุขร�วมกัน 
             ๑.๒ หลักการมุ�งสร2างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต�าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ�นดิน เพ่ือสร2างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล2องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 
                   (๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
                   (๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร*การพัฒนาภาคให2สอดคล2องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
       ๒. ทิศทางการพัฒนาเชงิพ้ืนที่ 
        ภายใต2กระแสโลกาภิวัตน*ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล2อมภายนอกเป5นปKจจัยสําคัญต�อ 
การพัฒนาประเทศเป5นผลให2จําเป5นต2องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให2เหมาะสม การพัฒนาที่ 
สมดุล ดังน้ัน จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ี 
          ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต�าง ๆ ของประเทศให2เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2เพ่ือเป5นฐาน
การพัฒนาด2านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท�องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
             ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช�น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม�สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก�น-มุกดาหาร- แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่
อรัญประเทศ-สระแก2ว -ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-
กระบี่-สุราษฎร*ธาน-ีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
             ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต2 (North South Economic Corridor) 
ได2แก� แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค*-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธาน-ีขอนแก�น-นครราชสมีา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง -ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก2ว-บุรีรัมย*-
มุกดาหาร 

๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว�างประเทศโดยเน2น
พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต2 และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส*และโครงข�ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข�งขันเชิงพ้ืนท่ี เช�น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งทางนํ้า และเพิม่ประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข�ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช�น พิษณุโลก และขอนแก�น 
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    ๒.๔ สร2างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให2
ย่ังยืน ได2แก� พัฒนาแหล�งนํ้าให2เพียงพอต�อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล2อมเมืองและแหล�งอุตสาหกรรมและการ
จัดให2มีการจัดการใช2ประโยชน*ที่ดินอย�างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร*การพัฒนา 
         (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข�งขันด2านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด2านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท�องเที่ยว การต้ังองค*กร
ร�วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส�งเสริมอํานวยความสะดวกด2านการค2า การลงทุน และส�งเสริมความ
ร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ2าน 
         (๒) สร2างคนให2มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให2มีสุขภาวะดีท้ังร�างกาย จิตใจ และสติปKญญารอบรู2เท�ากันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได2อย�างมีคุณภาพ 
         (๓) สร2างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให2เข2มแข็ง เพ่ือสร2างความม่ันคงด2านอาหารแก2ไขปKญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได2
อย�างอบอุ�น 
         (๔) ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อมให2สมบูรณ* โดยเร�งอนุรักษ*และฟ]^นฟูพื้นท่ีป�าไม2ให2ได2 ๑๕.๙ 
ล2านไร� หรือร2อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค ปFองกันการรุกพื้นที่ชุ�มนํ้า พัฒนาแหล�งน้ําและระบบชลประทาน ฟ]^นฟู
ดิน ยับย้ังการแพร�กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส�งเสริมทําเกษตรอินทรีย* 
    ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดและจังหวัด 
         - กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ๑ ประกอบด2วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย* สุรินทร* มุ�งเน2น 
การพัฒนาระบบชลประทานให2เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท�องเที่ยวทั้งการท�องเที่ยวเชิงนิเวศน*และอารยธรรมขอมด2วยการสร2างคุณค�าเพิ่มและพัฒนาเส2นทาง 
   ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
      (๑) โครงการผลิตข2าวหอมมะลิอินทรีย*ในทุ�งกุลาร2องไห2เพื่อการส�งออก 
     (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป5นประตูสู�อินโดจีน 
      (๓) โครงการพัฒนาเส2นทางท�องเที่ยวอารยธรรมขอม 
      (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
      (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด2วยระบบศึกษาทางไกล 
      (๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพ่ือชุมชนเข2มแข็ง 
      (๗) โครงการฟ]^นฟูลุ�มน้ําชีตอนบนและลุ�มนํ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปX 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน� “โคราช เมืองหลวงแห&งภาคอีสาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว ศูนย*กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสาํปะหลัง และพลังงานสาํคัญของประเทศ และสร2างสังคมสิ่งแวดล2อมที่

มีคุณภาพให2โคราชเป5นเมืองน�าอยู�รองรับประชาคมอาเซียน) 
เปUาประสงค�รวม 

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

๒. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได2กระจายโอกาสให2คนจน ส�งเสริม
พัฒนาด2านการศึกษา และสาธารณสุขอย�างมีคุณภาพให2ครอบคลุมและเท�าเทียมทุกกลุ�ม 

๓. เพ่ืออนุรักษ*ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมและแก2ไขปKญหามลภาวะ 
๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให2มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
๑. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเป5นครัวของโลก (Food Valley) 
๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๓. พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 
๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเปNนครัวของโลก 
 เปUาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

๑. เพ่ือส�งเสริมพัฒนาสินค2าเกษตรอุตสาหกรรมเป5น Food Valley 
๒. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช�วยลดต2นทุนการผลิต 
๓. เพ่ือเพ่ิมรายได2จากการท�องเที่ยวและจําหน�ายสินค2า OTOP 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาปKจจัยแวดล2อมการผลิตสินค2าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส�ง และระบบ  

โลจิสติกส* ไปสู�ภูมิภาคอินโดจีน 
๒. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู2ประกอบการ SMEs และผู2บริโภคในอาเซียน 
๓. แปรรูปสินค2าเกษตรเป5นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต2นทุนการผลิต 
๔. เพ่ิมมูลค�าการท�องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เปUาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

๑. เพ่ือแก2ไขปKญหาความยากจน 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด2านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท�าเทียม 
๒. ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ�มอายุ 
๓. ดูแลผู2สูงอายุ เด็ก สตรี และผู2ด2อยโอกาส 
๔. สร2างการจ2างงาน รายได2 และการเข2าถึงแหล�งทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให2แก�แรงงาน 
๕. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต�างด2าว อาชญากรรม คุ2มครองสิทธิ

เสรีภาพและความยุติธรรม 




� 

 

ยุทธศาสตร�ที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน&าอยู&ที่เปNนมิตรกับส่ิงแวดล<อม 
 เปUาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

๑. เพ่ืออนุรักษ*ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
๒. เพ่ือปFองกันและแก2ไขปKญหามลภาวะ 
๓. เพ่ือเตรียมความพร2อมรองรับสาธารณภัยต�าง ๆ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. การจัดการเมืองน�าอยู�แบบบูรณาการ 
๒. ฟ]^นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อมสร2างเมืองสีเขียว 
๓. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล2อม 

ยุทธศาสตร�ที่ ๔ การบรหิารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปUาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

๑. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย�างมีคุณภาพและเท�าเทียม 
๒. เพ่ือแก2ไขปKญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร2อนของประชาชน 
๓. เพ่ือควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให2มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน 
๒. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให2มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร2อมเข2าสู�ประชาคม

อาเซียน 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร*และงบประมาณ 

 




� 

 

 

แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร<อมเพ่ือเข<าสู&ประชาคมอาเซียนขององค�กรปกครองส&วนท<องถ่ิน 
 

๑. กลุ�ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต�อกับประเทศเพื่อนบ2าน 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

เส2นทางคมนาคมไม�ครอบคลุมและ
ทรุดโทรม 

- จัดทําแผนยุทศาสตร* อปท. โดยการพัฒนาระบบคมนาคม  
การไฟฟFา การพัฒนาแหล�งนํ้า และระบบน้ําประปาให2ได2
มาตรฐาน และสอดคล2องกับยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด 

- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท.  
การจัดทําปFายเส2นทางสองภาษาให2มีความชัดเจน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการสัญจร 

ปKญหารุกรานท่ีดินทํากิน ทรัพยากรป�า
ไม2ถูกทําลายและแหล�งนํ้าเน�าเสีย 

- ออกข2อบัญญัติและเทศบัญญัติด2านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล�อยน้ํา
เสียและจัดเตรียมพื้นที่ท้ิงขยะ   

- ส�งเสริมการอนุรักษ*ป�าไม2และสิ่งแวดล2อม โดยการปลูกป�า
รักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ
ของแหล�งท�องเท่ียว 

- ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการบํา รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

ปKญหาโรคติดต�อ โรคระบาดและความ
ไม�เพียงพอของเจ2าหน2าที่สาธารณสุข 

- จัดเตรียมความพร2อมด2านบุคลากรและอุปกรณ*ทาง
สาธารณสุข เพื่อปFองกันโรคติดต�อและโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

ปKญหาการสื่อสารซ่ึงอาจก�อให2เกิด
ความเข2าใจไม�ตรงกัน 

- ส�งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต�างประเทศ
เพ่ือนบ2านและพัฒนาบุคลากรด2านการศึกษาให2มีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 

- ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บ2าน 

ปKญหาอาชญากรรมข2ามชาติ  
การลักลอบด2านมนุษย* อาวุธ และยา
เสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส�องดูแลความผิดปกติประจําชุมชน 
หาพบว�ามีความผิดปกติให2ประสานหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือดําเนินการต�อไป 

 
 
 
 
 
 





 

 

๒. กลุ�ม อปท. ที่ต2องส�งเสริมด2านโครงสร2างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

เส2นทางคมนาคมไม�ครอบคลุมและ
ทรุดโทรม 

- สนับสนุนงบประมาณก�อสร2างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให2ได2มาตรฐาน โดยให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร*
การพัฒนาจังหวัด 

- ให2 อบจ. เป5นเจ2าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค*กรร�วม 
โดยดําเนินการพัฒนาเส2นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีบริการด2านพลังงานไม�เพียงพอ
และบริการเร็ว 

- สนับสนุนให2มีการใช2พลังงานทางเลือก 

พื้นที่ด�านชายแดนมีความคับแคบไม�
สามารถรองรับการจราจรในชัว่โมง
เร�งด�วน 

- ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียงข2อง เพื่อจัดให2มีศูนย*บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  
การตรวจปล�อยจุดเดียว (Single Service Inspection) 
และด�านศุลกากรแบบ Single Winder 

 
๓. กลุ�ม อปท. ที่ต2องส�งเสริมด2านการค2าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

อุปสรรค*ในการเข2าถึงแหล�งลงทุน - สนับสนุนให2สถาบันการเงินผ�อนปรนการปล�อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่ศักยภาพในการขยายและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม�ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

- สนับสนุนแหล�งเงินทุนสําหรับเกษตรกร 
ผู2ประกอบการขาดความรู2ความเข2าใจ
เร่ืองกฎระเบียบพิธีศุลกากรส�งผลให2มี
การลักลอบทําการค2าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน�อยงานที่เก่ียวข2องในการสร2างความรู2ความ
เข2าใจทางด2านการค2าการลงทุนและเร่ืองระเบียบพิธี
ศุลกากร 

ไม�มีจุดกระจายสินค2าและศูนย*บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

- ส�งเสริมการดําเนินการก�อสร2างศูนย*กระจายและส�งสินค2า
และศูนย*บริการเบ็ดเสร็จ โดยให2 อปท. อํานวยความ
สะดวกในเร่ืองข2อมูลข2อเสนอแนะ และประสานให2เอกชน
ดําเนินการ 

- จัดทําผังเมืองรวมเพื่อเป5นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่
การค2าและการลงทุน 

สินค2าและบริการที่แต�ละประเทศมี
ลักษณะคล2ายกัน 
 

- ส�งเสริมแลพัฒนาด2านการรวมกลุ�มผู2ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ�มเครือข�ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพ่ือให2ผู2ประกอบการมีความเข2มแข็งและ
สามารถเพ่ิมขีดอํานาจต�อรองกับผู2ค2ารายใหญ�ได2 
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๓. กลุ�ม อปท. ท่ีต2องส�งเสริมด2านการค2าและการลงทุน(ต�อ) 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร�
ข2อมูล 

- เร�งรัดให2 มีการจัดทําระบบโปรกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย*สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีให2ครอบคลุมทุก อปท. เช�น ภาษีโรงเรือง ภาษีปFาย 
เป5นต2น  

- อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค2า (อบจ.) 
 

๔. กลุ�ม อปท. ที่ต2องส�งเสริมด2านการท�องเท่ียว 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

ขาดระบบบริหารจัดการและ 
บูรณการแหล�งท�องเที่ยว/การพัฒนา
บุคลากรด2านการท�องเท่ียว/ 
การบํารุงรักษาและฟ]^นฟูแหล�ง
ท�องเท่ียว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล�งท�องเที่ยวให2เป5นระบบและมี
คุณภาพ ได2แก� การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ*,การ
สร2างเส2นทางเครือข�ายท�องเที่ยว/กิจกรรมท�องเที่ยวร�วมกัน
ระหว�าง อปท.ที่มีแหล�งท�องเที่ยว/กิจกรรมท�องเท่ียวเชื่อมโยง
กันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู�ติดกัน,การจัดการด2านการ
ท�องเที่ยว,การบริหารจัดการทรัพยากรด2านการท�องเที่ยว,การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวให2มีความย่ังยืนและ
เกิดมูลค�าเพ่ิม เป5นต2น 

- พัฒนาบุคลากรด2านการท�องเที่ยวทุกภาคส�วนให2มีความรู2
ความเข2าใจในการบริหารการและด2านภาษีเพ่ือเป5นการสร2าง
มาตรฐานและความประทับใจแก�นักท�องเที่ยว 

- ประสานทุกภาคส�วนให2บํารุงรักษา ฟ]^นฟูและพัฒนาแหล�ง
ท�องเที่ยว โดยนําการจัดการความรู2มาใช2ในการดําเนินงาน 

- จัดเก็บภาษีจากแหล�งท�องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ*ไม�ต�อเน่ืองสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช�น ปFายชี้ทาง 
และศูนย*บริการนักท�องเท่ียวยังไม�ได2
มาตรฐาน 

- เพิ่มช�องทางในการประชาสัมพันธ*แหล�งท�องเที่ยวและ
กิจกรรมการท�องเที่ยวในรูปแบบต�างๆ ได2แก� เว็บไซด*.สื่อวิทยุ
และโทรทัศน* 

- จัดต้ังศูนย*บริการนักท�องเที่ยวที่ได2มาตรฐานและมีเจ2าหน2าท่ีมี
ความรู2ภาษาต�างประเทศให2บริการ 

- ประชาสัมพันธ*ให2นักท�องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจร
ชองประเทศไทยและกําชับให2เจ2าหน2าที่ที่ มีส�วนเก่ียวข2อง
เข2มงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว 
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๕. กลุ�ม อปท.ที่ต2องส�งเสริมด2านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

เจ2าหน2าท่ีและประชาชนส�วนใหญ�ไม�
สามารถใช2ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ2านในการสื่อสารได2
อย�างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให2สถาบันทางการศึกษาเร�งรัดพัฒนาเยาวชนให2
สามารถใช2ภาษอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล2องกับ
ความต2องการของท2องถ่ินและตลาดรงงาน 

- จัดสรรงบประมาณในการจ2างครูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพ่ือนบ2าน/ครูชาวต�างชาติให2พอเพียงกับ
ความต2องการของโรงเรียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต�างประเทศโดยเน2นที่
การฟKงและพูดเพ่ือติดต�อสื่อสารกับชาวต�างชาติ 

การสืบค2นข2อมูลของหน�วยงานภาย 
ในประเทศท่ีอยู�อย�างจํากัดเนื่องจาก
การจัดทําข2อมูลไม�เป5นระบบและ
ความล2าหลัง 

- สร2างช�องทางการติดต�อสื่อสารที่เป5นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนข2อมูลให2มีความทันสมัยอยู�เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม�
สอดคล2องกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงsหลักสูตรการศึกษาให2สอดคล2องกับประเทศ
สมาชิกเ พ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต�อ 

- ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ2าน 
 

๖. กลุ�ม อปท. ที่ต2องส�งเสริมด2านสาธารณสุข 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

ปKญหาโรคติดต�อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย  

- ส�งเสริมด2านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง ๑๔ ด2าน ได2แก� 
๑. การสุขศึกษา (health education) 
๒. โภชนาการ (nutrition) 
๓. การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 

Supply and Sanitation) 
๔. การเฝFาระวังโรคประจําถ่ิน (Surveillance for 

Local Disease Control) 
๕. การสร2างภูมิคุ2มกันโรค (immunization) 
๖. การอนามัยแม�และเด็กและการวางแผนครอบครัว 

(Maternal Child Health and Family planning) 
๗. ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข้ั น พ้ื น ฐ า น  ( Simple 

Treatment) 
๘. การจัดหายาท่ีจําเป5น (Essential Drugs) 
๙. สุขภาพจิต (Mental Health) 
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ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

ปKญหาโรคติดต�อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย (ต�อ) 

๑๐. ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
๑๑. การอนามัยสิ่งแวดล2อม (Environmental Health) 
๑๒. การคุ2มครองผู2บริโภค (Consumer Protection) 
๑๓. การปFองกันและควบคุ2มอุบัติเหตุ และโรคไม�ติดต�อ 

(Accident and Noncommunicable Disease 
Control) 

๑๔. การปFองกันและควบคุมโรคเอดส* (AIDS) 

- วางแผนรองรับการเข2ามาของแรงงานและนักท�องเท่ียว
โดยการจัดต้ังหน�วยงานเพื่อรับการตรวจโรค ปFองกัน
โรค และรักษาโรค 

- กําหนดมาตรฐานการตรวจเย่ียมแหล�งเสื่อมโทรมที่มี
ความเสี่ยงด2านสุขภาพและยาเสพติดอย�างจริงจัง 

    พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ2าน ซ่ึงอยู� ในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขให2เป5นกําลังสําคัญของ อปท. 

 
๗. กลุ�ม อปท.ที่ต2องส�งเสริมด2านสิ่งแวดล2อม 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

ปKญหาขยะ แหล�งน้ําเน�าเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานท่ีดินทํากิน และการ
ทําลายทรัพยากรป�าไม2 

- จัดระบบการเก็บขยะมูลฝอยและให2 อบจ. เป5นแม�ข�าย
ในการสร2าง โรงกําจัดขยะรวมและการแยกขยะ 

- วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท. 

- ออกข2อบัญญัติและเทศบัญญัติด2านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต2นน้ํา
และบังคับใช2กฎหมายอย�างเข2มงวด  

- จัดการท่ีดินทํากินและแบ�งเขตพื้นที่ป�าอุทยานและป�า
สงวนให2มีความชัดเจน 

- ส�งเสริมการศึกษาและการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
เร่ืองการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม
ของท2องถ่ิน เช�น การจัดต้ังอาสาสมัครรักษาป�าและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

 
 
 




	 

 

๘. กลุ�ม อปท.ที่ต2องส�งเสริมด2านอัตลักษณ* 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย�างเป5นรูปแบบ 

การส�งเสริมอัตลักษณ*ของตนเองและ
เรียนรู2อัตลักษณ*ของประเทศเพ่ือนบ2าน 
“รู2เขา รู2เรา” 

- ส�งเสริมให2สถาบันการศึกษาเป5นหน�วยงานหลักในการ
ถ�ายทอดอัตลักษณ*ของชุมชน อัตลักษณ*อาเซียน และ
เผยแพร�วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ2าน 

- ปลูกฝKงอัตลักษณ*ที่สําคัญให2แกเด็กและเยาวชน เช�น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท2อง ถ่ิน การแต�งกาย 
การละเล�นพ้ืนบ2าน อาหารและขนมไทย 

- ส� ง เสริมการศึกษาและค2นคว2า ถึ งแหล� งที่ มาของ
วัฒนธรรมท2องถ่ิน เพื่อเอมโยงให2รู2สึกผู2พันเป5นหน่ึง
เดียวกัน 

- ส�งเสริมการรวมกลุ�มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตที่แสดง
ถึงอัตลักษณ*วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท2องถ่ิน 

- จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร�ประวัติศาสตร*และอัตลักษณ*
ของท2องถ่ิน 

- ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอัตลักษณ*ระหว�างไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน เช�น การจัดการแข�งขัน
กีฬาพ้ืนบ2าน  
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กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส&วนท<องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๑. ยุทธศาสตร�การสานต&อแนวทางพระราชดําริ  

๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู�หัวฯ เม่ือปf 
๒๕๓๘ เพ่ือแก2ไขและปFองกันปKญหาอุทกภัยอย�างเป5นระบบ 

๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร2างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก2ไขปKญหานํ้าท�วมและน้ําแล2ง 

๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาการศึกษา 

๒.๑ ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให2เป5นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด2านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให2เป5นผู2มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓ สนับสนุนให2มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2เป5นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา เป5น

เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔ สนับสนุนศูนย*คอมพิวเตอร*ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส�งเสริมให2

ประชาชนทุกหมู�ทุกระดับให2เตรียมพร2อมและตระหนักถึงความสาํคัญของการเข2าสู�ประชาคมอาเซียนในทุกด2าน 
๒.๕ ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาการเกษตร 
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ*พชืและเมล็ดพันธุ*พืชท่ีดีมีคุณภาพ ส�งเสริมให2เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด

พันธุ*พืชใหม�ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให2ความร�วมมือกับ
หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๒ ลดต2นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให2มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให2ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู�บ2าน (อกม.) หารูปแบบใหม�ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก�า
ให2มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓.๔ ส�งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค2าทางการเกษตรอย�างมีคุณภาพนําเคร่ืองจักร และ
เทคโนโลยีใหม� ๆ มาใช2 เพ่ือเพิ่มมูลค�าสินค2าและปริมาณสนิค2าคุณภาพในท2องถ่ิน ส�งเสริมการกระจายสินค2า
ไปสู�ทั้งภายในและต�างประเทศ โดยการร�วมมือและให2ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๕ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร�วมมือและให2ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

๓.๖ ส�งเสริมประชาชนในท2องถ่ินให2มีการเลี้ยงสัตว*เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพ่ือจําหน�ายและเพ่ือการ 
อนุรักษ* โดยขอความร�วมมือและให2ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๔. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาสังคม 

๔.๑ ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู2นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ2าน และชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อเป5น
ผู2นําการพัฒนาชุมชนและท2องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

๔.๒ ส�งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู�บ2านให2พึ่งตนเองได2 ให2ประชาชนมีฐานะดีข้ึน มีสาธารณูปโภคที่
ดีและเข2าถึงทุกชุมชน 

๔.๓ ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และด2อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให2เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย�างต�อเน่ือง รวมตลอดถึงการพัฒนาให2มีความรู2ความชาํนาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได2อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
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๔.๔ ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท2องถ่ิน เพื่อเตรียมยกระดับ
เข2าสู�ประชาคมอาเซียน 

๔.๕ ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินทุกระดับ เพ่ือปFองกันและ
ให2มีการปราบปรามและแก2ไขปKญหาการเสพ การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 

๔.๖ ดําเนินการโครงการ เพ่ือให2บริการประชาชน และรับทราบปKญหา อุปสรรค และความต2องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๗ ส�งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู2ที่เป5นแบบอย�างที่ดี และสร2างคุณประโยชน*ต�อสังคม รวมท้ัง 
จัดสร2างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู2มีคุณูปการ และสร2างชือ่เสียงให2แก� 
จังหวัดนครราชสีมา 
๕. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู�บ2าน (อสม.) 

๕.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให2การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู�บ2านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให2ประชาชนได2รับบริการท่ีดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ* โดยร�วมมือกับโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล และหน�วยงาน หรือองค*กรท่ีเก่ียวข2อง 

๕.๓ ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ2านและชุมชน ให2มีสุขภาพแข็งแรง โดยให2การ
เรียนรู2การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปFองกันโรคการใช2ยาอย�างถูกต2อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน*และการเข2ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด2านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย* 
๖. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน 

๖.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด2านโครงสร2างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให2สอดคล2องกับ
ความจําเป5นและความต2องการของประชาชนในการดํารงชวีิตอย�างพอเพียง 

๖.๒ ก�อสร2าง ปรับปรุงเส2นทางการคมนาคมอย�างทั่วถึงให2สามารถตอบสนองความต2องการ และแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน โดยเฉพาะเส2นทางการขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเท่ียว และ
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข2องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร�วมมือกับส�วนราชการ และองค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู2ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก�อสร2าง ปรับปรุง เส2นทางคมนาคม 

๖.๔ ประสานในการแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชนในด2านสาธารณูปโภค และส�งเสริมให2
ประชาชนเข2าใจในการใช2และรักษาสาธารณูปโภคอย�างคุ2มค�า 

๖.๕ ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส�งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก2ไขปKญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป5นระเบยีบในการให2บริการแก�ประชาชน 
๗. ยุทธศาสตร�ด<านการพัฒนาการท&องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

๗.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท2องถ่ิน
โคราช เพ่ือการอนุรักษ*สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเที่ยว 

๗.๒ พัฒนาและฟ]^นฟูแหล�งท�องเท่ียวเดิม สร2างแหล�งท�องเที่ยวใหม� รวมทั้งกิจกรรมด2านการท�องเที่ยว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกต�างๆ เพ่ือกระตุ2นเศรษฐกิจ และสร2างรายได2จากการท�องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓ สนับสนุนและส�งเสริมความสามารถของผู2ประกอบการธุรกิจท�องเที่ยว และสร2างเครอืข�าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค2าและบริการ โดยการจับคู�ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค2าและขยายตลาดสนิค2าท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ 

๗.๔ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับ
หมู�บ2านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร2างความเป5นเลิศทางด2านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 



�� 

 

๘. ยุทธศาสตร�ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี  
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร2างการบริหารงาน เพ่ือให2รองรับการปฏิบัติภารกิจหน2าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด

อย�างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  รวมถึงการสร2างความสัมพันธ*และ
แลกเปลี่ยนความรู2และทัศนคติในด2านต�างๆ กับองค*กรปกครองท2องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต�างๆ ในโลก 

๘.๒ นําระบบสารสนเทศมาใช2ในการบริหารงานภายในองค*กร  เพ่ือให2บริการกับประชาชนให2สะดวก 
รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน*สูงสุดของประชาชน ผู2รับบริการเป5นสําคัญ 

๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให2ได2รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู2 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให2เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน องค*กร
ปกครองส�วนท2องถ่ิน เพื่อพัฒนาท2องถ่ิน สร2างประโยชน*สูงสุด แก�ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕ เปPดโอกาสให2ประชาชนได2เข2ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและความต2องการ ของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๙. ยุทธศาสตร�ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

๙.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต�างๆ 
๙.๒ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค*กรที่เก่ียวข2อง 

ในการเตรียมความพร2อมในการปFองกันภัย และการช�วยเหลือผู2ประสบภัย 
๙.๓ ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล2องวงจรปPดในเขตชุมชน และสถานท่ีสาํคัญ เพื่อสร2าง 

ความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน 
๙.๔ สนับสนุนการฝOกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และอาสาสมัครปFองกันภัยฝ�ายพลเรือน 

(อปพร.) เพื่อเป5นกําลังสนับสนุนเจ2าหน2าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ2าน 
๑๐. ยุทธศาสตร�ด<านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล<อม 

๑๐.๑ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ]^นฟูและอนุรักษ*ธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลาํคลอง และป�าไม2ให2มีความอุดมสมบูรณ* 

๑๐.๒ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินและภาคเอกชน ใน
การรณรงค*สร2างจิตสํานึก เพือ่ปFองกันและแก2ไขปKญหามลพิษและปKญหาสิ่งแวดล2อมของชุมชนท2องถ่ินทุก 
ระดับ 
  ๑๐.๓ ส�งเสริม สนับสนุนและสร2างความร�วมมือกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข2อง องค*กรปกครองส�วน
ท2องถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย�างเป5นระบบ 
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การพัฒนาตามนโยบายของผู<บริหารท<องถ่ิน 
นโยบายของการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� แบ�งออกเป5นด2านต�าง ๆ ดังต�อไปนี ้
๑.  นโยบายด<านการพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐาน 

เทศบาลตําบลปรุใหญ� พร2อมพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาโครงสร2างพื้นฐานสาธารณูปโภคให2แก�
ประชาชนอย�างทั่วถึง ด2วยความเหมาะสมและเป5นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายและให2ประโยชน*แก�ส�วนรวม ท้ังสามารถเชื่อมโยงกับท2องถ่ินข2างเคียงได2อย�างมี “คุณภาพ” 
๒.  นโยบายด<านการปกครอง 

การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได2ตามวิสัยทัศน* นั้น จะนําหลักธรรมาภิบาล มาเป5นแนวทางตาม
ความเหมาะสมแก�โอกาสและเร่ืองน้ันๆ ได2แก� 

- หลักคุณธรรมยึดม่ันความถูกต2อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม ๔หลักคือ  
ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความม่ันคงในตําแหน�ง, ความเป5นกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี 

- หลักนิติธรรมยึดม่ัน ปฏิบัติตามกฎหมาย เป5นธรรม เสมอภาค เท�าเทียม ไม�เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ2มค�ายึดม่ันการใช2ทรัพยากรอย�างคุ2มค�า ให2เกิดประโยชน*สูงสุด 
- หลักความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได2 มีเหตุผลเพียงพอ ให2ประชานสามารถเข2าถึงข2อมูล โดยไม�

ส�งผลกระทบทางลบต�อเทศบาลฯ 
- หลักการมีส�วนร�วมเปPดโอกาสให2ทุกภาคส�วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟKงความคิดเห็น แต�ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิบัติตาม พึงอ2างอิงถึงประโยชน*ของส�วนรวม 
- หลักความรับผิดชอบร�วมกันยึดม่ันติดตามผลของการทํางาน พร2อมแก2ไขและชี้แจง  

๓.  นโยบายด<านเศรษฐกิจและสังคม 
ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน  โดยจัดฝOกอบรมให2ความรู2สร2างอาชีพตามความต2องการและ

ความถนัดของประชาชนอย�างย่ังยืน  ตามศักยภาพของเทศบาลฯ เพ่ือสร2างรายได2และพัฒนาคุณภาพชีวิตให2ดี
ข้ึน ทันความเปลี่ยนแปลงของบ2านเมืองและสอดคล2องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน2าและส�งเสริมการ
เรียนรู2 และการใช2เทคโนโลยีอย�างเหมาะสมให2แก�ทุกเพศทุกวัย ภายใต2พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู�หัวฯ เร่ือง  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

(ภายใต2กรอบแนวคิดพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุ2มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลย่ังยืน และความรู2
คู�คุณธรรม) 

เสริมสร2างความรักความเข2าใจต�อกันในเร่ือง “รู<รักสามัคคี” ให2แก�ประชาชนและทุกภาคส�วน  เพ่ือให2
มีทัศนคติท่ีดีต�อการอยู�ร�วมกัน ร�วมกันพัฒนาให2ดีข้ึน ให2เข2าใจความคิดต�าง แต�ไม�แตกแยกความสามัคคี 
ยอมรับกติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป5นไทย  ความเป5นคนปรุใหญ� มีความรักความเข2าใจ ด่ังครอบครัว
เดียวกัน เทศบาลฯ จะให2การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และผู2ด2อยโอกาสด2วยความ
ห�วงใย เอาใจใส�และเอ้ืออาทร เพื่อให2ปรุใหญ�เป5นสังคมที่น�าอยู� และเป5นการแบ�งเบาภาระของครอบครัว ให2
ความเป5นอยู�ที่ดีข้ึน 
๔.  นโยบายด<านการเมือง 

การบริหารเทศบาลฯ จะส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป5น
ประมุขของประเทศ ให2แก�ประชาชน เพื่อให2ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา โดยเน2นการมีส�วนร�วม ให2เกิด
ความเข2าใจ เข2าถึงปKญหาและความต2องการ ภายใต2ความเป5นไปได2จากทรัพยากรที่มี ด2วยแนวคิด “โดย
ประชาชน เพ่ือประชาชน เปNนของประชาชน” 

สร2างผู2นําชุมชนและให2เป5นแบบอย�างที่ดีแก�ชุมชน ภายใต2ลักษณะอันพึงประสงค* เพ่ือให2สอดรับกับ
นโยบายด2านอ่ืนๆ ด2วยตระหนักถึงภาระหน2าท่ี เพื่อร�วมกันพัฒนา ปรุใหญ�ให2เป5นเมืองน�าอยู� ได2อย�างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
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๕.  นโยบายด<านสาธารณสุขและส่ิงแวดล<อม 

เทศบาลฯ ส�งเสริมให2ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน2น
การสร2างภูมิคุ2มกันเป5นหลัก และการแก2ไขรักษาควบคู�กัน ให2ความสําคัญกับการออกกําลังอย�างสมํ่าเสมอ รู2จัก
ปFองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข2เจ็บ และให2ความรู2เก่ียวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช�น 
โรคเท2าช2าง 

ประชาชนจะได2รับทราบข2อมูลข�าวสารท่ีแท2จริงของปKญหาสิ่งแวดล2อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล2อม
อ่ืนๆที่จะให2ผลกระทบต�อชีวิตความเป5นอยู�ในปKจจุบันและในอนาคต เพ่ือร�วมระดมความคิด เตรียมการ
วางแผนแก2ไข รับมือและปFองกันปKญหาท่ีจะเกิดข้ึน ภายใต2การยอมรับของส�วนรวม    โดยยึดหลัก “ปรุใหญ&
น&าอยู&” 
๖.  นโยบายด<านการให<บริการ 

ส�งเสริมให2ชุมชนมีความเข2มแข็งความสามัคคี  สร2างเครือข�ายสามารถกระจายข�าวสารจากเทศบาลฯ 
สู�ชุมชนและเป5นตัวกลางส�งความต2องการของประชาชนสู�เทศบาลฯ อย�างถูกต2องและรวดเร็ว 

ประชาชนจะสามารถเข2าถึงบริการต�างๆของเทศบาลฯ  ได2อย�างเสมอภาค  และเม่ือผู2รับบริการมี
ปKญหาใดๆ เทศบาลฯจะร�วมแก2ไขปKญหาต�างๆ  เพื่อหาแนวทางท่ีเกิดประโยชน*แก�ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข2องมากที่สุด 
ภายใต2แนวคิดเทศบาลปรุใหญ� “ห&วงใย รับใช<ประชาชน” 

จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก�การพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญ�มาใช2  ให2เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน  โปร�งใส ตรวจสอบได2และประหยัดท้ังเวลาและค�าใช2จ�าย สอดคล2องกับระเบียบ
และกฎหมาย 
๗.  นโยบายด<านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
เทศบาลฯ จะเน2นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชนทุกคน เพ่ือความอยู�ดี รู2สึกอบอุ�นและ
ไว2วางใจ จะประสานงานและให2ความร�วมมือกับทุกฝ�ายที่มีหน2าที่รับผิดชอบ สร2างจิตสํานึกด2านความเป5น
สังคมท่ีดี การอยู�ร�วมกันแบบชุมชนท่ีเอ้ืออาทรกันจัดอบรมให2ความรู2 ความเข2าใจ ปรับทัศนคติแก�เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร2างอาสาสมัคร จิตสาธารณะให2มีส�วนร�วมในการเฝFาระวัง ปFองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย*สินของประชาชนทุกคน ทําให2ปรุใหญ�เป5น “เขตความปลอดภัย” 
๘.  นโยบายด<านการศึกษา 
ส�งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝKงการใฝ�รู2  ต้ังแต�ระดับอนุบาลจนถึงผู2สูงอายุ สนับสนุนการศึกษาทางเลือก 
ให2ความร�วมมือและสร2างกิจกรรมร�วม กับโรงเรียนต�างๆในเขตเทศบาลฯ และโรงเรียนอ่ืนๆท่ีร2องขอความ
ร�วมมือ สนับสนุนการเรียนรู2เก่ียวกับภูมิปKญญาท2องถ่ิน  การอนุรักษ*ท2องถ่ิน ให2สอดคล2องกับประวัติศาสตร*
ท2องถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี เช�น  ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต�างๆ ส�งเสริมให2ประชาชนเกิดการ
เรียนรู2ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสํานึกที่ดีต�อบ2านปรุใหญ� สร2างจิตสาธารณะ ปลูกฝKงการ
เสียสละเพ่ือส�วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให2สอดคล2องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุงศาสนาและ
แหล�งเรียนรู2ต�างๆ ให2ความร�วมมืออย�างดีกับ วัดและแหล�งยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร” 
บ2าน วัด โรงเรียน 
๙.  นโยบายด<านการบริหารจัดการ  

ด2านการบริหารจัดการจะยึดเปFาหมายจากคําว�า “ปรุใหญ�น�าอยู�” เป5นหลักบริหารให2เกิดความ
ต�อเน่ือง โดยจะแบ�งออกเป5น ๒ ด2าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึง
ผลกระทบ ที่ยึดประโยชน*ส�วนรวมเป5นหลักด2วยลักษณะอันพึงประสงค*  “ประตูสู&อีสาน บริการเลิศลํ้า ลํานํ้า
ธรรมชาติ พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม ช้ันนําสนามซีเกมส� ” 
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การจัดการภายใน จะเป5นการจัดการองค*กร  ท่ีอยู�ภายใต2กฎหมายที่เก่ียวข2อง  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ที่กําหนดไว2  ภายใต2อํานาจของผู2บริหารท2องถ่ิน ท่ีสามารถสั่งการได2 ให2ความดีความชอบได2 ลงโทษได2 เพ่ือให2
ดําเนินการตามวิสัยทัศน*ท่ีได2เสนอไว2 และพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล2องกับ
นโยบายของภาครัฐและร�วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป5นการนํานโยบายของคณะผู2บริหารและนโยบายภาครัฐ  ตลอดจนการ
ตอบสนองความต2องการต�างๆของประชาชน สู�การปฏิบัติให2เกิดรูปธรรม ส�งผลกระทบเชิงบวกต�อประชาชน
ส�วนใหญ�  โดยเน2นการมีส�วนร�วม  ความโปร�งใส  มีคุณธรรม ซ่ือสัตย* เมตตา สร2างสรรค*และทันต�อเหตุการณ*  
โดยยึดหลัก “ข<าราชการที่ดี” (ข2า คือผู2รับใช2,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให2เกิดประโยชน*ที่ชอบ ท่ี
ถูก)....คือคนของพระราชาท่ีทํางานให2เกิดประโยชน*ต�อบ2านเมืองและจะสนับสนุนให2มีการประเมินในทุกๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป5นข2อมูลอ2างอิงและตรวจสอบ 
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๓.๒  ปfจจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงที่มีผลต&อการพัฒนา 
๓.๒.๑ การวิเคราะห�ปfญหาและความต<องการของประชาชนในท<องถ่ิน 

          ๑.ปfญหาเศรษฐกิจ 
       ๑.๑ ผลิตผลทางการเกษตรตกตํ่า 

       ๑.๒ รายได2 

       ๑.๓ การรวมกลุ�มอาชีพ 

      ๑.๔ ความรู2และเทคนิคการพัฒนา    
     อาชีพ 

   ๑.๕ ปKญหาการว�างงาน 

 
-  ตลาดการส�งออกสินค2าทางด2านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน2อยลง     
-  ผลิตผลท่ีได2มาเกิดภาวะล2นตลาด 
 -  ต2นทุนในภาคเกษตรสูงข้ึน 
-  ไม�มีการประกันราคาสินค2าทางการเกษตร 
-  ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป 
-  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกตํ่า 
-  ไม�มีตลาดกลางสินค2าทางการเกษตร 
-  ราคาสินค2าทางการเกษตรตกตํ่า 
-  ไม�มีท่ีดินทํากินเป5นของตนเอง 
-  ประชาชนยังใช2วิธีการแบบด้ังเดิมในการผลิต 
 

-  ประชาชนรายได2น2อย 
-  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ   
-  ต2นทุนทางการเกษตรสูง 
-  งบประมาณ/กองทุนส�งเสริมอาชีพไม�เพียงพอ 
-  แหล�งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง 
-  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 
 

-   กลุ�มอาชีพท่ีมีอยู�ขาดความเข2มแข็ง 
-  ไม�มีหน�วยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร2างความรู2ในการ 
     บริหารจัดการเก่ียวการเกษตร 
-   ขาดการส�งเสริมอาชีพ 
 
-  ประชาชนยังขาดความรู2ความเข2าใจ  และยังขาดผู2นาํในการดําเนินงาน 
    พัฒนาปรับปรุงผลผลิตให2มีระยะใช2ท่ีนานข้ึน  และพัฒนาคุณภาพ 
    สินค2าให2ดียิ่งข้ึน  ตามความต2องการของตลาด   
-  ไม�มีอุปกรณ*ที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
 
-  ประชาชนในพ้ืนที่มีอัตราการว�างงานเพิ่มข้ึน 
-  ไม�มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการทําการเกษตร 
 

         ๒.ปfญหาด<านสังคม 
          ๒.๑  การปFองกันและบรรเทา 
                 สาธารณภัย 

 
-   จํานวนบุคลากรท่ีมีความรู2ด2านการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ยังไม�เพียงพอกับจํานวนประชากรในตําบล และยังไม�ถึงเปFาหมายท่ีวางไว2 
-  ประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�มีความรู2ในการที่ปFองกันภัยในเบื้องต2น 
-  อัตรากําลังท่ีให2การสนับสนุนไม�เพียงพอต�อประชาชนในพื้นที่ทั้งตําบล 
 



�� 

 

 
          ๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร2อย      

          ของชุมชน 
 
 
 
                ๒.๓ ยาเสพติด 
 
 

           ๒.๔ การแก2ปKญหาสังคมและความ  
                 ยากจน                
 
 
 
          ๒.๕ สวัสดิการสังคม 
 
 
 

          ๓.ปfญหาโครงสร<างพ้ืนฐาน 
           ๓.๑ คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
           
           ๓.๒   ไฟฟFาสาธารณะ 
 
 
 

 
-  ขาดแผนการปFองกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความเข2มแข็งและสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากร 
 
 
-  ยังมียาเสพติดในพื้นที ่
-  การให2ความรู2เก่ียวกับยาเสพติดยังไม�ทั่วถึง 
 

-  ประชาชนส�วนใหญ�มีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินเป5นจํานวนมาก 
-  ขาดแคลนทุนทรัพย*ในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุ�มในการประกอบอาชีพ 
 
 

-  งบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการยังไม�เพียงพอ 
-  ห2องสมุด ที่อ�านหนังสือพิมพ*ประจําหมู�บ2านยังไม�ทั่วถึง 
-  ไม�มีทุนการศึกษาสําหรับเด็กด2อยโอกาส 
 
 
 

-  ถนนเชื่อมระหว�างหมู�บ2านซ่ึงเป5นถนนดินลูกรัง  และบางแห�ง  
    ถูกน้ําท�วมทําให2ถนนชํารุดเสียหาย   
-   สภาพถนนบางแห�งเป5นหลุมเป5นบ�อ การสัญจรไปมาไม�สะดวก   
-   ถนนภายในหมู�บ2านยังมีจํานวนมากที่ยังไม�ได2พัฒนาปรับปรุงให2 
    สัญจรได2 
-  งบประมาณในการดําเนินการก�อสร2าง ซ�อมบํารุง ยังไม�เพยีงพอ 
-  การก�อสร2างภายในตําบลเป5นไปอย�างล�าช2า 
-  ไม�มีระบบการวางผังเมือง 
 
-  ไฟฟFาสาธารณะในพ้ืนท่ีตาํบลปรุใหญ�  ยังมีไม�เพียงพอ  
-  การประสานงานกับการไฟฟFาเป5นไปอย�างล�าช2า 
-  ไฟฟFาแสงสว�างภายในหมู�บ2านยังไม�เพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 
 

           ๓.๓ ประปา 
 
 
 
 
 
           ๓.๔  โทรคมนาคม 
 

-  ขาดงบประมาณจัดสร2าง  ซ�อมแซม  บํารุงรักษา 
-  ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
-  น้ําประปาไม�เพียงพอ 
-  คุณภาพของนํ้ายังไม�ได2มาตรฐาน 
-  เกิดภาวะขาดแคลนนํ้าประปาในฤดูแล2ง 
 
-  โทรศัพท*สาธารณะในตําบลปรุใหญ�ไม�เพียงพอ   
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            ๓.๕  การระบายน้าํ 
 
 
 
 
 
         ๔.  ปfญหาแหล&งนํ้า 
         ๔.๑ แหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
 
 
 
 
        
         ๔.๒ แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

     ๕.ปfญหาด<านสาธารณสุข 
          ๕.๑ การบริการด2านสาธารณสุข 
 

-  ขาดการดูแลซ�อมแซมในบางจุดท่ีมีอยู�แล2ว   
-  การระบายน้าํเป5นไปอย�างล�าช2า 
-  เกิดน้ําท�วมขังในบางพ้ืนที่ 
-  การก�อสร2างรางระบายน้าํหรือท�อระบายนํ้ายังไม�เพียงพอ 
 
 
 
-  ในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ�มีแหล�งน้ําธรรมชาติและน้าํบาดาลซ่ึงมี 
    สภาพเป5นน้ํากร�อยค�อนข2างเค็มเป5นส�วนใหญ�มีบางจุดเท�านั้นที ่
    สามารถเจาะบ�อบาดาลนัน้มาผลิตเป5นน้ําด่ืมได2   
-  ปริมาณน้ําไม�เพียงพอต�อการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล2ง 
-  คุณภาพของนํ้าสําหรับอุปโภค - บริโภคยังไม�ดี  
 
-  แหล�งน้ําสําหรับการเกษตร  จะใช2น้าํจากแหล�งน้ําธรรมชาติ , เข่ือน 
    โพธ์ิเต้ีย    เข่ือนคนชุม , อ�างเก็บน้ําเถกิงพล  และนํ้าจากบ�อบาดาลที ่
    ขุดเจาะข้ึนมาใช2เอง  ปริมาณท่ีใช2ไม�เพียงพอต�อการทําการเกษตร    
-  แหล�งน้ําธรรมชาติในพื้นที่ตําบลปรุใหญ�มี  ๔  แห�ง  แต�ยังขาดการ 
   พัฒนาและปรับปรุงแหล�งน้ําให2เอ้ือและสามารถใช2สอยได2อย�างเต็มท่ี  
-  สระนํ้า บ�อน้าํ เดิม  ต้ืนเขิน 
-  ขาดงบประมาณในการจัดสร2างแหล�งนํ้าขนาดใหญ� 
 

 
-  การให2บริการประชาชนในพื้นที่ของตําบลปรุใหญ�  ยังไม�ท่ัวถึงและ 
    เพียงพอ 
 -  มีเจ2าหน2าท่ีไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานในการให2ความรู2ความเข2าใจ 
    กับประชาชนในพ้ืนท่ี   
-  ขาดบุคลากรด2านสาธารณสุข 
-  การเผยแพร�และประชาสัมพันธ*ให2ความรู2ยังไม�ท่ัวถึงและครอบคลุม 
-  วัสดุอุปกรณ*ในการให2บริการด2านสาธารณสุขมีน2อยและไม�ทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ* 
-  สถานที่ในการให2บริการไม�เพียงพอ คับแคบ 
 

     ๕.๒ สวัสดิการด2านสาธารณสุข 
 
 

          ๕.๓  โรคติดต�อ 
 

 
 
 

 

-  งบประมาณในการให2บริหารด2านสาธารณสุขมีไม�เพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพไม�ทั่วถึง 
 
-  ยังมีโรคติดต�อแพร�ระบาดในพื้นท่ี 
-  ประชาชนขาดความรู2ในการปFองกันตัวเองจากโรคต�าง ๆ 
-  การประชาสัมพันธ*ยังไม�ทั่วถึงและครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณในการปFองกัน 
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    ๖.ปfญหาด<านการเมืองการบริหาร 
         ๖.๑การบริหารงานของเทศบาลตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
          ๖.๒ บทบาทและหน2าท่ีของผู2นํา     
 
 
 
 
 
          ๖.๓  การเมืองการปกครอง   

 
-  สถานที่ติดต�องานราชการคับแคบ 
-  ไม�มีท่ีพักคอยสําหรับผู2ติดต�อราชการ 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด2าน 
-  ขาดวัสดุอุปกรณ* และเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ 
-  การปฏิบัติงานในส�วนต�าง ๆ ยังไม�สัมฤทธ์ิผลสูงสุด 
-  การให2บริการประชาชนยังไม�ทั่วถึง 
-  การเผยแพร�ประชาสัมพันธ*ข2อมูลข�าวสารยังไม�ครอบคลุม 
-  การจัดคนทํางานยังไม�สัมพนัธ*กับงาน 
-  โครงสร2างภายในองค*กรยังไม�ชัดเจน 
-  ข้ันตอนในการให2บริการยังไม�ชัดเจน ยุ�งยาก  
-  กระบวนการให2บริการล�าช2า 
-  สภาพภูมิทัศน*บริเวณรอบเทศบาลตําบลยังไม�ด ี
-  สิ่งอํานวยความสะดวกให2แก�ประชาชนยังไม�เพียงพอ 
 
 

-  การขาดการทําความเข2าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน2าที่ของ 
    การเป5นสมาชิกหรือผู2บริหารของเทศบาลตําบล   
-  การประสานงานและความร�วมมือระหว�างประชาชน , ผู2นําท2องถ่ิน 
   และสมาชิกยังไม�ดีเท�าที่ควร   
-  ขาดความสามัคคีภายในหมู�บ2าน 
 
-  ประชาชนขาดความรู2 ความเข2าใจในกฎหมายพื้นฐาน 
-  ประชาชนขาดความรู2ความเข2าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน 
-  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการส�งเสริมประชาธิปไตยในระดับ  
    ท2องถ่ิน และระดับชาติมีน2อย 
-  ประชาชนยังไม�กล2าแสดงออกทางการเมือง 
-  การประชาสัมพันธ*ยังไม�ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

     ๗. ปfญหาการศึกษา , ศาสนา และ 
          ๗.๑  ด2านการศึกษา 
 
 
 
            
 
 
 
 

         
 

วัฒนธรรม 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง 
-  ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน 
-  ผู2ปกครองมีค�านิยมส�งบุตรหลานเข2าเรียนในเมือง 
-  ขาดกองทุนและการส�งเสริมให2เด็กศึกษาต�อในระดับที่สูงข้ึน 
-  เด็กมีแนวโน2มไม�ศึกษาต�อหลังจากจบภาคบังคับแล2ว 
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           ๗.๒ ด2านศาสนา 
 
 
 
 
 
          ๗.๓  ด2านวัฒนธรรม 
  
 
      
 
 

           ๗.๔   ด2านนันทนาการ 
 

-  ประชาชนไม�ค�อยให2ความร�วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  ศาสนสถานชาํรุดทรุดโทรม 
-  ขาดการทาํนุบํารุงศาสนา 
-  ประชาชนห�างเหินการเข2าวัดฟKงธรรม 
-  ขาดงบประมาณในการบูรณะซ�อมแซมวัด 
 
-  ขาดการส�งเสริมประเพณี ศิลปะ  วัฒนธรรม  การแสดงพ้ืนบ2านและ 
    ภูมิปKญญาท2องถ่ิน 
-  อิทธิพลของวัฒนธรรมต�างประเทศเข2ามามีอิทธิพลต�อเยาวชนมากข้ึน 
-  เยาชนขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ*และรักษาวัฒนธรรมไทย 
 
 
-  ขาดสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ  เช�น สวนสาธารณะ สวนหย�อม 
-  ขาดการส�งเสริมการท�องเท่ียวในพื้นที่ 
-  ประชาชนไม�ค�อยให2ความสนใจในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล 
 

         ๘.ปfญหาด<านทรัพยากรธรรมชาติ                                                            
          ๘.๑ ขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
          ๘.๒ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
  
          ๘.๓ สิ่งแวดล2อม 
         

 
 
 
 
 
 
 

และส่ิงแวดล<อม 
-  ปริมาณขยะที่มีแนวโน2มสูงข้ึนได2 
-  ประชาชนทิ้งขยะไม�ตรงตามภาชนะที่รองรับ 
-  ภาชนะในการรองรับยังไม�เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ขาดสถานที่ในการท้ิงขยะ 
-  การบริหารจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอยยังไม�ดีเท�าท่ีควร 
 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีไ่ม�ได2รับการดูแลหรือปรับปรุงให2ดีข้ึน 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีท่รุดโทรม 
-  ประชาชนขาดความรู2ความเข2าใจและขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ*  
   ปFองกัน  บํารุงรักษาและฟ]น̂ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ประชาชนส�วนใหญ�ยังขาดการเอาใจใส�ดูแล  และหวงแหนธรรมชาติ 
 
-  เกิดมลภาวะเป5นพษิในบางพื้นท่ี 
-  มีการท้ิงน้ําเสียลงคลอง หรือแม�น้ําสาธารณะ ทาํให2นํ้าเน�าเสีย 
-  ไม�มีอุปกรณ*ที่ทันสมัยในการควบคุมหรือปFองกันกําจัดมลภาวะท่ี 
   เป5นพิษ 
-  ขาดบุคคลากรท่ีจะดําเนินการด2านนี้โดยตรง 
-  ขาดความรู2ความเข2าใจในการที่ปFองกันปKญหาที่เกิดข้ึน 
-  ไม�มีงบประมาณในการอนุรักษ* ปFองกัน บํารุงรักษาและฟ]น̂ฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
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การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา 
 สภาพปKญหาต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินมีมากมาย แต�คงเป5นการยากท่ีจะ
ดําเนินการแก2ไขได2ทุกด2านเนื่องจากข2อจํากัดในปKจจัยทางการบริหาร เช�น งบประมาณไม�เพียงพอ บุคคลากร
และวัสดุอุปกรณ*ของท2องถ่ินมีจํากัด เป5นต2น ดังน้ันการวางแผนพัฒนาจึงจําเป5นจะต2องมีการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปKญหา เพื่อจะทราบว�าจะดําเนินการแก2ไขปKญหาไหนก�อน-หลัง ในการวางแผนพัฒนา
ท2องถ่ินต�อไป 
 
ความสําคัญของการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา 
 จากลักษณะของประเด็นหลักในการพัฒนา ๔ ประเด็นหลัก จะเห็นได2ว�า “ปKญหา” เป5นประเด็นสําคัญ
และมีขอบเขตกว2างขวางมากกว�าประเด็นอ่ืน ๆ เนื่องจากเป5นประเด็นที่สามารถแสดงถึงลักษณะขอบเขต และ
สาเหตุที่เด�นชัด ดังน้ัน จึงจะต2องนําปKญหาต�างๆ ดังกล�าวมาดําเนินการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของ
ปKญหา 
 องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน จะต2องทําการคัดเลือกและจัดลําดับความสาํคัญของปKญหาเพราะ 
 ๑.  สิ่งท่ีกําหนดว�าเป5นปKญหาในข้ันแรกแล2ว อาจไม�ใช�ปKญหาที่แท2จริงหรืออาจรวมกันเป5นปKญหาใหม�ที่
ให2ความหมายได2ดีกว�าปKญหาเดิม 
 ๒.  ปKญหาแต�ละปKญหาที่ได2มามีความสาํคัญไม�เท�ากัน 
 ๓.  ทรัพยากรในด2านต�างๆ มีจํากัด การแก2ไขปKญหาทุกปKญหาในคราวเดียวกันเป5นไปได2ยาก จึงต2องมี
การเลือกแก2ปKญหาตามลําดับความสําคัญของปKญหา 
  
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา 
 เม่ือได2วิเคราะห*ข2อมูลและกําหนดเป5นปKญหาพร2อมกับระบุปKญหา ลักษณะ ขอบเขต และสาเหตุของ
ปKญหาแล2วให2พิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญต�อไป 
 การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปKญหาซ่ึงองค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน จะต2องประชุม
พิจารณาเพื่อดําเนินการต�อไปน้ี 
 ๑.  คัดเลือกปKญหา 
  ๑.๑ พิจารณาทบทวนปKญหาว�าตามสภาพข2อเท็จจริงแล2วเป5นปKญหาจริงหรือไม� ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากข2อเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดล2อมของสิ่งนั้นเอง 
  ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงตัวปKญหา  โดยพิจารณาถึงชื่อปKญหา ลักษณะหรือสภาพขอบเขตและ
สาเหตุของปKญหา โดยอาจรวมหลายปKญหาเดิมเข2าด2วยกันเป5นปKญหาใหม� 
  การคัดเลือกปKญหาจะช�วยให2ได2ปKญหามีลักษณะเป5นปKญหาที่แท2จริง ก�อนท่ีจะพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของปKญหาต�อไป 
 ๒. จัดลําดับความสาํคัญของปKญหา 
  ๒.๑ กําหนดหลักเกณฑ*ในการจัดลําดับความสําคัญของปKญหา ต2องมีการกําหนดตัวเกณฑ*
เบ้ืองต2นเป5นพื้นฐาน แล2วนําตัวเกณฑ*น้ัน ๆ มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปKญหาต�อไป 
  การกําหนดตัวเกณฑ* หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ*สําคัญท่ีจะนํามาใช2วัดตรวจสอบหรือ
พิจารณาในเร่ืองนั้น ตัวเกณฑ*สําคัญที่ใช2ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปKญหามีดังนี้ 
  (ก)  ความร2ายแรงและความเร�งด�วนของปKญหา หมายถึง ปKญหาที่มีความร2ายแรง มีความ
เร�งด�วนท่ีจะต2องแก2ไข ถ2าปล�อยท้ิงไว2จะเกิดผลเสียหายมากย่ิงข้ึน ปKญหาบางปKญหามีความร2ายแรง แต�ไม�มี
ความเร�งด�วนที่จะต2องรีบแก2ไข หากยังไม�แก2ไขหรือปล�อยไว2ระยะหน่ึงค�อยแก2ไขก็อาจจะไม�เกิดความเสียหาย
มากนัก 
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  (ข)  ขนาดของกลุ�มชนและพื้นที่ท่ีถูกกระทบจากปKญหา หมายถึง ขนาดประชากรในชุมชนที่
ถูกกระทบจากปKญหาน้ันๆ มีจํานวนมากน2อยเพียงใด ถ2ากลุ�มชนท่ีถูกกระทบมีจํานวนมากเท�าใดความสําคัญ
ของปKญหาน้ันๆ ย�อมที่ได2รับการพิจารณาจัดลําดับให2มีความสําคัญสูงย่ิงข้ึน ปKญหาน้ันๆ ก็น�าจะพิจารณาหา
แนวทางแก2ไขต�อไป 
  (ค)  ขนาดของปKญหา เป5นการพิจารณาว�าขนาดของปKญหามีความใหญ�หรือเล็ก ในบางกรณี
ปKญหาขนาดเล็ก หากปล�อยทิ้งไว2ไม�ดําเนินการแก2ไขแล2วอาจขยายตัวอย�างรวดเร็วและเป5นอันตรายต�อชุมชน 
หรืออาจจะทําให2เกิดปKญหาอ่ืน ๆ ต�อไปได2 
  (ง)  ความเสียหายในแง�การพัฒนา หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาปKญหาเหล�านี้สามารถท่ีจะคาดการณ*ล�วงหน2าได2อย�างแน�นอนว�าจะก�อให2เกิดผลเสียหาย
ต�อการพัฒนาในอนาคต เช�น มลพิษ หรือมลภาวะต�างๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา 
  (จ)  การยอมรับปKญหาร�วมกันของชุมชน การพิจารณาเกณฑ*นี้ในลักษณะของสัดส�วนของ
ชุมชน  ปKญหาท่ีชุมชนส�วนใหญ�มีความเห็นพ2องต2องกันและตระหนักถึงปKญหานั้นๆ เป5นอย�างดีถือว�าเป5นปKญหา
ที่มีความเด�นชัด ในทางกลับกันถ2าหากประชาชนในชุมชนส�วนใหญ�ไม�ยอมรับปKญหานั้นเป5นปKญหาการจะแก2ไข
ปKญหาก็คงจะกระทําได2ไม�ง�ายนัก  
  ตัวเกณฑ*ดังกล�าวข2างต2น องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินอาจใช2เพียงบางตัวหรือเพ่ิมเกณฑ*บางตัว
ก็ได2 ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับสภาพของปKญหา ภูมิประเทศ เหตุการณ* เวลาและตัวแปรอ่ืน ซ่ึงแตกต�างกันออกไปในแต�ละ
ท2องถ่ิน แต�ในการจัดลําดับความสําคัญของปKญหา จะต2องมีหลักเกณฑ*เบ้ืองต2นเป5นมาตรการประกอบการ
พิจารณา โดยไม�ใช2ความเคยชิน ความรู2สึกหรือสามัญสํานักของตนเป5นเกณฑ*ในการพิจารณา 
  ๒.๒  ให2คะแนนน้ําหนักต�อปKญหาต�าง ๆ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ�  โดยคณะผู2บริหารท2องถ่ิน ได2ให2ยึดหลัก ๔ ประการในการคัดเลือกปKญหาและ
ความต2องการมาพัฒนาและบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด2วย 
 ๑.  ความเร�งด�วนของปKญหา (ความรุนแรง) 
 ๒.  ความถ่ีของปKญหา 
 ๓.  ความเป5นไปได2ของการแก2ปKญหา 
 ๔.  ผลประโยชน*เกิดกับประชาชนส�วนใหญ� 
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จากการวิเคราะห�ปfญหาและความต<องการของชุมชนแล<ว เทศบาลตําบลปรุใหญ& จึงได<จัดลําดับ
ความสําคัญได<ดังน้ี 
ลําดับความสําคัญของ

ปfญหา 
พื้นที่เปUาหมาย/ 
กลุ&มเปUาหมาย 

แนวโน<มในอนาคต หมายเหต ุ

๑.  ปfญหาด<าน 
    โครงสร<างพ้ืนฐาน 

ทุกหมู�บ2านภายในตําบล -  การพฒันาระบบคมนาคมขนส�งให2มี
ความสะดวกในการสัญจรเป5น 
กระบวนการหนึ่งท่ีจะทําให2ภาค
เศรษฐกิจขยายตัว 
-  การเชื่อมต�อถนนภายในหมู�บ2านและ
ระหว�างหมู�บ2านและเชื่อมถนนสายหลัก 
-  อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม    
คํ่าคืนก�อให2เกิดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย*สินเกิดข้ึน การติดต้ังไฟฟFา
สาธารณะจะสามารถลดปKญหาได2  
ระดับหนึ่ง 
-  นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป5นปKจจัย
ท่ีสําคัญในการดํารงชวีิต จึงควรหา
มาตรการรองรับในการแก2ไขปKญหาการ
ขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะฤดูแล2ง 
-  การสื่อสารเป5นไปอย�างรวดเร็วแต�
บางคนมีพฤติกรรมท่ีใช2การสื่อสารและ
วิธีสื่อสารทีไ่ม�ถูกต2อง เทคโนโลยีรุดหน2า
ก2าวไกล ถ2าใช2ให2เกิดประโยชน* 
-  การพฒันาระบบรางระบายนํ้าให2ได2
อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย   
ไม�ก�อให2เกิดการท�วมขังจะส�งผลให2การ
สัญจรได2รับความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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ลําดับความสําคัญของปfญหา พ้ืนที่เปUาหมาย/ 

กลุ&มเปUาหมาย 
แนวโน<มในอนาคต หมายเหต ุ

๒.  ปfญหาด<านเศรษฐกิจ ทุกหมู�บ2านในตําบล -  ความเจริญเติบโตของโลกในยุค
โลกาภิวัตน* ทําให2การใช2ชีวิตอยู�ใน
ปKจจุบันต2องมีการวางแผน และ
ปรับเปลี่ยน    ตัวเองให2ทันกับ
เหตุการณ*และ  สถานการณ*ท่ี
เปลี่ยนไป 
-  สภาพอากาศ  ฤดูกาลแปรปรวน     
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอย�าง
เดียวไม�เพียงพอที่จะสร2างชุมชน        
เข2มแข็ง 
-  การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําให2อยู�รอดกับ
สภาวการณ*ปKจจุบัน 
-  ระบบการผลิตแบบกลุ�มจะช�วยเพ่ิม
พลังในการต�อรองและมีอํานาจในการ
แข�งขันกับคู�แข�งได2ดีกว�า ทั้งด2านต2นทุน 
แรงงานและผลผลิต 
-  การส�งเสริมให2ระบบเศรษฐกิจ     
ฐานรากเข2มแข็งจะทําให2เศรษฐกิจของ
ประเทศเข2มแข็งและย่ังยืน 
-  การส�งเสริมการรวมในการประกอบ
อาชีพจากหน�วยงานต�างๆ จะประสบ
ความสาํเร็จถ2าชุมชนให2ความสนใจ 
ร�วมมือ ร�วมใจ ในการดําเนินการ 
 

 

๓.  ปfญหาด<านแหล&งนํ้า ทุกหมู�บ2านในตําบล - การสร2างระบบบริหารจัดการน้ํา    
ถือว�าเป5นการเตรียมรับมือกับปKญหา
น้ําท�วมหรือขาดแคลนนํ้าได2ดีท่ีสุด ไม�
ว�าจะเป5นการสร2างที่กักเก็บน้ํา การขุด
ลอกคลองที่ตื้นเขิน การสร2างระบบ
ระบายนํ้า 
-  การพัฒนาและใช2ประโยชน*จาก
แหล�งนํ้า  จะช�วยให2ชุมชนรู2จักวิธีการ
หารายได2 รู2จักการพ่ึงตนเอง พึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู� ซ่ึงจะเป5นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดับความสําคัญของปfญหา พ้ืนที่เปUาหมาย/ 
กลุ&มเปUาหมาย 

แนวโน<มในอนาคต หมายเหต ุ

๔.  ปfญหาด<านสังคม ทุกหมู�บ2านในตําบล -  ความเหลื่อมล้ําทางรายได2ระหว�าง   
คนจนกับคนรวยทําให2เกิดตามมาเป5น
จํานวนมาก ไม�ว�าจะเป5นอาชญากรรม 
การแพร�ระบาดของสิ่งเสพติด ซ่ึง
นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ซึงถ2าหากไม�ดําเนินการจริงจังหรือมี
แผนรองรับ การพัฒนาด2านต�างๆก็จะ
เป5นไปอย�างล�าช2า 
-  ระบบครอบครัวมีแนวโน2มเป5น  
ครอบครัวเด่ียวมากย่ิงข้ึน สภาพ
เศรษฐกิจ จะส�งผลให2คนเห็นแก�ตัว
เพ่ิมข้ึน ควรให2ความสําคัญกับ
ครอบครัวใหญ�เพ่ือเป5นการสร2าง
ภูมิคุ2มกันทางสังคม ให2ปู� ย�า ตา ยาย 
ได2อบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพื่อให2เขา
เป5นเยาชนที่ดีต�อไปในอนาคต 
-  รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการยังชีพ
ให2ได2มาตรฐานและเพียงพอ 

 

๕.  ปfญหาด<านการ
สาธารณสุข 

ทุกหมู�บ2านในตําบล -  ในปKจจุบันโรคต�างๆมีจํานวนเพิ่ม 
มากข้ึน ถ2าหากทุกคนละเลยในการท่ี
จะใส�ใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป5น        
เหย่ือของโรคร2ายได2 
-  หน�วยงานต�างๆ มีส�วนที่จะส�งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให2มี
สุขภาพร�างกายแข็งแรง โดย
ดําเนินการอย�างจริงจังและเป5น
รูปธรรมมากข้ึน 
-  การแสวงหาความรู2 เป5นอีกหนทาง
หนึ่งที่จะทําให2ปKญหาด2านสาธารณสุข 
มีการบรรเทาเบาบางและปFองกัน
ปKญหาท่ีเกิดได2 

 

๖.  ปfญหาด<านการเมืองการ
บริหาร 

ทุกหมู�บ2านในตําบล -  เทศบาลตําบล ในฐานะหน�วยงาน
ท2องถ่ินขนาดเล็กที่ใกล2ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ควรมีการช้ีแจง
เก่ียวกับสิทธิ หรือบทบาทหน2าท่ีของ
ประชาชนในการท่ีจะมีส�วนร�วมในการ
บริหารตําบลเพ่ือเป5นการเสริม
ศักยภาพในตําบลให2มีความเข2มแข็ง 
ซ่ึงจะสงผลให2 
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ลําดับความสําคัญของปfญหา พ้ืนที่เปUาหมาย/ 
กลุ&มเปUาหมาย 

แนวโน<มในอนาคต หมายเหต ุ

๖.  ปfญหาด<านการเมืองการ
บริหาร (ต&อ) 

ทุกหมู�บ2านในตําบล ประเทศชาติมีความม่ันคงและเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ 
-  การพัฒนาและการแก2ไขปKญหาหรือ
การวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท2องถ่ินในอนาคต จําเป5นอย�างย่ิงต2อง
อาศัยความร�วมมือจากทุกองค*กร 
-  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป5นหัวใจในการบริหาร 
-  ภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามอํานาจ
หน2าที่และการรองรับภารกิจถ�ายโอน 
ทําให2ต2องมีการทําความเข2าใจกับ
ประชาชนในฐานะเจ2าของประเทศ 

 

๗.  ปfญหาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทุกหมู�บ2านภายในตําบล - สื่อและอุปกรณ*การเรียนรู2เป5นสิ่งที่   
จําเป5นและสาํคัญต�อพัฒนาการการ
เรียนรู2ของเด็กเพื่อให2เด็กก2าวทันโลก 
-  การศึกษาไม�มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะเป5นอีกแนวทางหนึ่งใน
การสร2างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู2ในชุมชน  
-  วัตถุนิยมและค�านิยมท่ีผิดๆ ทําให2
สังคมเกิดความวุ�นวาย ปKญหาเกิด
นานับประการรอการแก2ไข ทางท่ีดี
ควรใช2ศาสนาเข2ามาให2เกิดการจรรโลง
จิตใจ และใช2เป5นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
-  วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต�โบราณ
เร่ิมสูญหาย ถ2าไม�มีการอนุรักษ*ไว2ก็จะ
หายไปในท่ีสุด 
-  การส�งเสริมให2เล�นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให2ยึด
การกีฬาเป5นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง 

 

๘.  ปfญหาด<าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล<อม 

ทุกหมู�บ2านในตําบล -  การปลูกจิตสํานึกให2ประชาชนรู2ถึง
คุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ ให2มี
การรักและหวงแหน และอาจ
ดําเนินการในรูปแบบการท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ*ในพื้นที่ ซ่ึงจะส�งผลให2มีการ
กระจายรายได2ไปสู�ภาคประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& 

 ยุทธศาสตร*และแนวทางการพัฒนาเพ่ือนําไปสู�การบรรลวุสิัยทัศน*ของเทศบาลตําบลปรใุหญ� มี
ยุทธศาสตร*หลักที่จะดําเนินการให2ประสบความสาํเร็จรวม ๑๐ ยุทธศาสตร* และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� จํานวน ๒๘  แนวทาง ซ่ึงเป5นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให2
บรรลุวัตถุประสงค* มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร�ด<านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน 
 

 

๑.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัย
พิบัติต�างๆ รวมท้ังการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา 

๑.๒ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิ
การกุศลและองค*กรที่เก่ียวข2อง ในการเตรียมความพร2อมในการปFองกันภัย และ
การช�วยเหลือผู2ประสบภัย 

๑.๓ ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล2องวงจรปPดในเขตชุมชน 
และสถานที่สาํคัญ เพ่ือสร2างความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สินของประชาชน 

๑.๔ สนับสนุนการฝOกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และ
อาสาสมัครปFองกันภัยฝ�ายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเป5นกําลังสนับสนุนเจ2าหน2าท่ีรัฐ 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู�บ2าน 

๒. ยุทธศาสตร�การสาน
ต&อแนวทางพระราชดําริ  

  

๒.๑ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร2างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักนํ้า
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก2ไขปKญหา
น้ําท�วมและน้าํแล2ง 

๓. ยุทธศาสตร�ด<านการ
พัฒนาโครงสร<าง
พ้ืนฐาน 

 
 

๓.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด2านโครงสร2างคุณภาพ
ชีวิตพื้นฐาน ให2สอดคล2องกับความจําเป5นและความต2องการของประชาชนในการ
ดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 

๓.๒ ก�อสร2าง ปรับปรุงเส2นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึงให2สามารถ
ตอบสนองความต2องการ และแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน 
โดยเฉพาะเส2นทางการขนส�งผลผลิตทางการเกษตร แหล�งท�องเที่ยวและพื้นที่  
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข2องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

๓.๓ ประสานในการแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชนในด2าน
สาธารณูปโภค และส�งเสริมให2ประชาชนเข2าใจในการใช2และรักษาสาธารณูปโภค
อย�างคุ2มค�า 

๔. ยุทธศาสตร�ด<านการ
อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล<อม 
 

๔.๑ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการองค*กรปกครองส�วน
ท2องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ]^นฟูและอนุรักษ*ธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม แหล�ง
น้ํา ลุ�มน้าํลาํคลอง และป�าไม2ให2มีความอุดมสมบูรณ* 

๔.๒ ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ องค*กรปกครองส�วน
ท2องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค*สร2างจิตสํานึก เพื่อปFองกันและแก2ไข
ปKญหามลพิษและปKญหาสิ่งแวดล2อมของชุมชนท2องถ่ินทุกระดับ 

 ๔.๓ ส�งเสริม สนับสนุนและสร2างความร�วมมือกับส�วนราชการที่
เก่ียวข2อง องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย�างเป5นระบบ 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร�ด<านการ
พัฒนาการท&องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

 

๕.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท2องถ่ินโคราช เพ่ือการอนุรักษ*สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�
กิจกรรมการท�องเที่ยว 

๕.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข�งขัน
กีฬาประเภทต�างๆ ต้ังแต�ระดับหมู�บ2านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร2างความ
เป5นเลิศทางด2านกีฬาสู�กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
๖. ยุทธศาสตร�ด<านการ
พัฒนาการศึกษา 

 

๖.๑ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด2านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให2เป5นผู2มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

๖.๒ ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๗. ยุทธศาสตร�ด<านการ
บริหารจัดการบ<านเมือง
ที่ดี  
 

๗.๑ นําระบบสารสนเทศมาใช2ในการบริหารงานภายในองค*กร  เพื่อ
ให2บริการกับประชาชนให2สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา โดยยึดถือประโยชน*สูงสุดของ
ประชาชน ผู2รับบริการเป5นสาํคัญ 

๗.๒ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให2ได2รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย 
เพิ่มพูนความรู2 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให2เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับประชาคมอาเซียน 

๗.๓ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน เพื่อพัฒนาท2องถ่ิน สร2าง
ประโยชน*สูงสุด แก�ประชาชน 

๗.๔ เปPดโอกาสให2ประชาชนได2เข2ามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและ
ความต2องการของประชาชน 

๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส�งเสริมศักยภาพ
ท2องถ่ินในทุกๆ ด2าน 

 
๘. ยุทธศาสตร�ด<านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

๘.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ2าน (อสม.) 

๘.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให2การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมู�บ2านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให2ประชาชนได2รับบริการ
ที่ดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ* โดยร�วมมือกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
และหน�วยงาน หรือองค*กรที่เก่ียวข2อง 

๘.๓ ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู�บ2านและชุมชน 
ให2มีสุขภาพแข็งแรง โดยให2การเรียนรู2การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปFองกันโรคการใช2ยาอย�างถูกต2อง การรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน*และการเข2า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด2านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย* 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๙. ยุทธศาสตร�ด<านการ
พัฒนาสังคม 
 

๙.๑ ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู2นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ2าน 
และชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อเป5นผู2นําการพัฒนาชุมชนและท2องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

๙.๒ ส�งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และด2อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการ
ให2เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย�างต�อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให2มีความรู2ความชํานาญในวิชาชีพท่ี
เหมาะสม เพ่ือพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได2อย�างมีเกียรติและศักด์ิศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค*กรปกครองส�วน
ท2องถ่ินทุกระดับ เพ่ือปFองกันและให2มีการปราบปรามและแก2ไขปKญหาการเสพ 
การผลิต และการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 
๑๐. ยุทธศาสตร�ด<าน
การพัฒนาการเกษตร 
 

๑๐.๑ ลดต2นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให2มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให2ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๑๐.๒ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให2ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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๓.๒.๒ การวิเคราะห�ศักยภาพท<องถ่ิน ด<วย SWOT 
(๑) การวิเคราะห�จุดแข็ง (S : Strength)เป5นการพิจารณาปKจจัยภายใน อปท. โดยการ 

ประเมินข2อได2เปรียบหรือจุดเด�นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา  อปท. ท่ีคาดว�าจะสนับสนุนให2การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช�น โครงสร2างการบริหารงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/อุปกรณ* อ่ืนๆ จากการวิเคราะห*
พบว�า เทศบาลตําบลปรุใหญ�มีจุดแข็ง ดังน้ี 

-    ผู2บริหารมีวิสัยทัศน*ก2าวไกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผู2นําชุมชนให2ความร�วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
- มีเทศบาลตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก2ไข

ปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน 
- มีการประสานร�วมมือกันระหว�างเทศบาลตําบลกับส�วนราชการในพ้ืนที่ 
- มีเส2นทางการคมนาคมระหว�างเทศบาลตําบลที่สะดวกหลายสายและเส2นทาง

การจราจรเป5นไปด2วยความสะดวกอยู�ห�างตัวเมืองไม�มากนัก 
- มีแหล�งน้ําสาธารณะที่สามารถพัฒนาให2เป5นแหล�งท�องเท่ียวได2 
-    มีอาสาสมัครเพ่ือปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ตํารวจบ2าน  ทาํให2 
     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
-    มีอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใช2ที่ทันสมัย 
-    มีบุคคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
-    สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

 (๒)  การวิเคราะห�จุดอ&อน( W : Weakness ) เป5นการพิจารณาปKจจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข2อเสียเปรียบหรือจุดด2อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซ่ึงเป5นปKญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให2การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช�น โครงสร2างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ* จากการ
วิเคราะห*จุดอ�อน พบว�าเทศบาลตําบลปรุใหญ�มีจุดอ�อน ดังนี้ 

- ที่อยู�อาศัยไม�สัมพันธ*กับจํานวนประชากรท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
- ขาดระบบการจัดการด2านการวางผังเมืองท่ีได2มาตรฐาน  
- โครงสร2างพ้ืนฐานยังไม�สัมพันธ*กับการเจริญเติบโตของชุมชน 
- เป5นชุมชนก่ึงเมือง  ไม�สามารถรวมกลุ�มกันเพื่อดําเนินการด2านเศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปแบบของกลุ�มอาชีพอย�างเข2มแข็งได2และการว�างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
- เด็กและเยาวชนบางส�วนมีพฤติกรรมไม�ศึกษาต�อระดับที่สูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส�วนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อการเสพสารเสพติด 
- ปKญหาหน้ีสิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส�ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได2รับข2อมูลข�าวสารท่ีไม�ทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีค�านิยมท่ีใช2สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร 
- ถนนหลายสายขาดการซ�อมแซม 
- ขาดการบริหารการจัดการป�าไม2และแหล�งนํ้าท่ีดี 
- ไม�มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร2ฝfมือ 
- ขาดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ* เครื่องมือมีไม�เพียงพอ 
-    ประชาชนบางส�วนยังไม�ค�อยให2ความร�วมมือในกิจกรรมชุมชน 
-    ประชาชนไม�เข2าใจสิทธิหน2าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา 
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 (๓)  การวิเคราะห�โอกาส( O : Opportunity )เป5นการพิจารณาปKจจัยภายนอก อปท. 
โดยการประเมินโอกาสหรือเง่ือนไขที่คาดว�าจะเอ้ืออํานวยต�อการบริหารการพัฒนา อปท. ให2บรรลุผลสําเร็จ 
เช�น ด2านเศรษฐกิจ ด2านสังคม ด2านการเมือง ด2านเทคโนโลยี ด2านอ่ืนๆ จากการวิเคราะห*โอกาส พบว�าเทศบาล
ตําบลปรุใหญ�มีโอกาสหรือเงื่อนไขท่ีคาดว�าจะเอ้ืออํานวยต�อการบริหารดังนี้ 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให2เทศบาลตําบล 
    ท่ีมีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด 
- มีเส2นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู�ภาคอีสานหลายจังหวัด ทําให2สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- เทศบาลตําบลมีอ�างกักเก็บนํ้าและสถานท่ีหลายแห�งท่ีสามารถพัฒนาเป5นแหล�ง

ท�องเที่ยวได2 
- เทศบาลตําบลเหมาะสาํหรับเป5นศูนย*กลางแลกเปลี่ยนสินค2าประเภทต�างๆ 
- มีการก�อสร2างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในตําบลทําให2สามารถรองรับ

นักท�องเท่ียวที่จะเดินทางมาท�องเท่ียวในอนาคต 
(๔) การวิเคราะห�ข<อจํากัด( T : Threat)  เป5นการพิจารณาปKจจัยภายนอก อปท. โดย

การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขท่ีเป5นข2อจํากัดต�อการบริหารการพัฒนา อปท. ให2บรรลุผลสําเร็จ เช�น 
ด2านเศรษฐกิจ  ด2านสังคม  ด2านการเมือง  ด2านเทคโนโลยี ด2านอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห*พบว�าเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ� มีข2อจํากัดดังน้ี 

- งบประมาณในแต�ละปfมีค�อนข2างจํากัดในการดําเนินการพัฒนาตําบลให2มีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความแตกต�างในด2านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว�าง

ชุมชนเดิมและชุมชนบ2านจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนทําให2มีพื้นฐานความรู2และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต�างกัน 
- ไม�มีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการ 
- มีปKญหาแนวเขตการปกครองระหว�างองค*กรปกครองส�วนท2องถ่ิน 
- ภารกิจที่ถ�ายโอนมีจํานวนมากแต�เจ2าหน2าที่ยังไม�มีความรู2เก่ียวกับภารกิจท่ี

มอบหมาย 
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๓.๒.๓ วิสัยทัศน�  พันธกิจ  และจุดมุ&งหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& 
วิสัยทัศน�ในการพัฒนาท<องถ่ิน (VISION) 
วิสัยทัศน* หมายถึง สภาพการณ*ท่ีเราปรารถนาให2เกิดข้ึนในอนาคต (ต2องการเป5นอะไร)  

วิสัยทัศน�ที่ดี 
- ต2องไม�ใช�สภาพการณ*ในอดีตและบรรลุได2แล2วในปKจจุบัน  
- ไม�อาจบรรลุได2ด2วยการปฏิบัติงานประจําตามปกติ 
- มีความเป5นไปได2 ท2าท2าย เร2าใจ 
- สะท2อนถึงโฉมหน2าใหม�ของท2องถ่ินในอนาคต เห็นพ2องต2องกันทุกฝ�าย 
- เป5นเสมือนเข็มทิศ 
- เป5นข2อความง�าย ๆ  
- ตรวจสอบและวัดผลสาํเร็จได2 
- สอดคล2องกับวัฒนธรรมขององค*กร 

เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได2กําหนดวิสัยทัศน* (Vision) เพ่ือเป5นสภาพการณ*ในอุดมคติซ่ึงเป5นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังท่ีจะให2เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข2างหน2า ตําบลปรุใหญ�เป5นตําบลขนาดกลางที่มี
ประชาชนส�วนใหญ�พักอาศัยอยู�หนาแน�นและสงบสุข และคาดการณ*ว�าในอนาคตต2องเป5นชุมชนท่ีสงบสุขน�าอยู�
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล2อมดี จึงได2กําหนดวิสัยทัศน* คาดหวังที่จะให2เกิดข้ึนในอนาคตดังน้ี 
“ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศลํ้า  ลํานํ้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส�” 
พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจ  หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน2าที่หลักของ อปท. ที่จําเป5นต�อการบรรลุวิสัยทัศน*  (ต2องทํา
อะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน*) 

พันธกิจที่ดี 
- สอดคล2องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม�ขัดแย2งต�อบทบาทหน2าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- ระบุถึงบทบาทหน2าที่ต�อการบรรลุวิสัยทัศน* 
- สะท2อนถึงคุณค�าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ�งเน2น 
- ต2องสนับสนุนและนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน*ที่กําหนด 

เทศบาลตําบลปรุใหญ&  จึงกําหนดพันธกิจไว<ดังน้ี 
            พันธกิจที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร2างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให2มีคุณภาพได2 
มาตรฐานและทั่วถึง  
            พันธกิจที่ ๒   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู2พิการ 
ผู2สูงอายุ และกลุ�มด2อยโอกาส สร2างหลักประกันความม่ันคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 

พันธกิจที่ ๓  ส�งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับให2 
พัฒนาการเรียนรู2ตลอดเวลา  

พันธกิจที่ ๔   จัดให2มีการปFองกันและระงับโรคติดต�อและพัฒนาการบริการด2านสาธารณสุข   
ให2ครอบคลุมและท่ัวถึง 

พันธกิจที่ ๕   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม  
 พันธกิจที่ ๖   ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ�มอาชีพ เพิ่มมูลค�าการผลิต
และดําเนินชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจที่ ๗   ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ*ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปKญญาท2องถ่ิน 
 พันธกิจที่ ๘   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บ2านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 
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จุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
 หมายถึง การระบุสภาพการให2สําเร็จ (ทําเพ่ือให2เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน*) เทศบาลตําบลปรุใหญ�
ได2กําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาไว2ดังน้ี 

๑. การคมนาคมขนส�งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 
ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

๒. ส�งเสริมการศึกษาให2เป5นการศึกษาตลอดชีวิต 
๓. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปKญญาท2องถ่ินดํารงอยู�คู�ท2องถ่ิน 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได2ที่เพียงพอต�อการดํารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.   ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 
๖.   เศรษฐกิจในชุมชนได2รับการส�งเสริมให2มีความเข2มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได2เพียงพอ   
     ยกระดับความเป5นอยู�ให2ดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได2อย�างย่ังยืน 
๗.   การบริหารจัดการท2องถ่ิน ใช2หลัก ความโปร�งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส�วนร�วม       
     หลักความรับผิดชอบ  และความคุ2มค�า 
๘.   ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ2วนหน2า 
๙.   ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
๑๐.  เทศบาลมีความเข2มแข็งในทุกๆ ด2าน 
๑๑.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล2อมดี ไม�มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน*สูงสุดต�อท2องถ่ิน 
๑๒.  ประชาชนได2รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป5นธรรม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตาํบลปรุใหญ& 

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

              
 

 

ยุทธศาสตร*จังหวัด 
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร*การพัฒนา 
เทศบาลปรุใหญ� 

 

ยุทธศาสตร* 
การพัฒนาขององค*กร

ปกครอง 
ส�วนท2องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก 

๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

๓ พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ที่เป5น
มิตรกับสิ่งแวดล2อม 

 

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. 
ยุทธศาสตร*
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๒. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๓. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๔. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม 
 

๕. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๖. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน 

 

๗. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๘. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี  

 

๙. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน 
 

๑๐. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล2อม 
 

๒. 
ยุทธศาสตร*
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําริ 

๖. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม 
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�� �� แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการ
พัฒนา 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& 

Strategy  Map 
วิสัยทัศน* “ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศล้ํา  ลําน้ําธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส�” 

 

พันธกิจ 

เปFาประสงค* 

พันธกิจที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร2างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให2ได2มาตรฐานและทั่วถึง  
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู2พิการ ผู2สูงอายุ และกลุ�มด2อยโอกาส 
สร2างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน 
พันธกิจที่ ๓  ส�งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทุกระดับให2พัฒนาการเรียนรู2ตลอดเวลา 

๑. การคมนาคมขนส�งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 

๒. ส�งเสริมการศึกษาให2เป5นการศึกษาตลอดชีวิต 
๓. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปKญญาท2องถิ่นดํารงอยู�คู�

ท2องถิ่น 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได2ที่

เพียงพอต�อการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

 

ยุทธศาสตร* 

พันธกิจที่ ๔   จัดให2มีการปFองกันและระงับโรคติดต�อและพัฒนาการบริการด2านสาธารณสุขให2ครอบคลุม
และทั่วถึง 
พันธกิจที่ ๕   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม  
พันธกิจที่ ๖   ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ�มอาชีพ เพิ่มมูลค�าการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  เศรษฐกิจในชุมชนได2รับการส�งเสริมให2มีความเข2มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได2เพียงพอ   
     ยกระดับความเป5นอยู�ให2ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได2อย�างยั่งยืน 
๗.  การบริหารจัดการท2องถิ่น ใช2หลัก ความโปร�งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส�วนร�วม      
     หลักความรับผิดชอบ  และความคุ2มค�า 
๘.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ2วนหน2า 
๙.  ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
๑๐.  เทศบาลมีความเข2มแข็งในทุกๆ ด2าน 

 

พันธกิจที่ ๗   ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ*
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปKญญาท2องถิ่น 
พันธกิจที่ ๘   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ2านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

๑๑.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล2อมดี ไม�มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร 
       ที่เกิดประโยชน*สูงสุดต�อท2องถิ่น 
๑๒.  ประชาชนได2รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเป5นธรรม 

 

๒. 
ยุทธศาสตร*
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม 
 



�� 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& (ต&อ) 
 

ยุทธศาสตร* 

๑.๑ ส�งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต�างๆ รวมทั้งการปFองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และความมัน่คงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน ลดอุบัติเหตุทาง
บก/ทางน้ํา 
๑.๒ ส�งเสริม สนับสนนุ
และร�วมมือกับส�วนราชการ 
หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค*กรที่เกี่ยวข2อง ใน
การเตรียมความพร2อมใน
การปFองกันภัย และการ
ช�วยเหลือผู2ประสบภัย 
๑.๓ ส�งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล2องวงจรปPดในเขตชุมชน 
และสถานที่สําคัญ เพื่อ
สร2างความอบอุ�นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สินของประชาชน 
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝOกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และ
อาสาสมัครปFองกันภัยฝ�าย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป5น
กําลังสนับสนุนเจ2าหน2าที่รัฐ 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมู�บ2าน 

๒. 
ยุทธศาสตร*
การสานต�อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

๖. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

๑๐. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

 

๙. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม 
 

๘. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

๓. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน 

 

๕. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และ

๗. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี  

 

๑. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน 
 

๔. 
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๒.๑ พฒันาขดุลอก คู
คลองและจัดสร2างแหล�ง
น้ํา สงวนและเก็บกกัน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก2ไขปKญหาน้ําท�วมและ
น้ําแล2ง 

 

๓.๑ ส�งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด2าน
โครงสร2างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให2สอดคล2องกับ
ความจําเป5นและความ
ต2องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
๓.๒ ก�อสร2าง ปรับปรุง
เส2นทางการคมนาคมอย�าง
ทั่วถึงให2สามารถตอบสนอง
ความต2องการ และแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส2นทางการขนส�งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล�ง
ท�องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข2องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 
๓.๓ ประสานในการแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของ
ประชาชนในด2าน
สาธารณูปโภค และ
ส�งเสริมให2ประชาชนเข2าใจ
ในการใช2และรักษา
สาธารณูปโภคอย�างคุ2มค�า 

 

๔.๑ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการองค*กรปกครอง
ส�วนท2องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟ]^นฟูและ
อนุรักษ*ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล2อม แหล�งน้ํา ลุ�ม
น้ําลําคลอง และป�าไม2ให2
มีความอดุมสมบูรณ* 
๔.๒ ส�งเสริม สนบัสนุน
และร�วมมือกับส�วน
ราชการ องค*กรปกครอง
ส�วนท2องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค*สร2างจิตสํานึก 
เพื่อปFองกันและแก2ไข
ปKญหามลพิษและปKญหา
สิ่งแวดล2อมของชุมชน
ท2องถิ่นทุกระดับ 
 ๔.๓ ส�งเสริม สนับสนุน
และสร2างความร�วมมือกับ
ส�วนราชการที่เกีย่วข2อง 
องค*กรปกครองส�วน
ท2องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย�างเป5นระบบ 

๕.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและ
ส�งเสริมกิจกรรมด2าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชมุชน
ท2องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ*สบืสานต�อและ
เชื่อมโยงสู�กิจกรรมการ
ท�องเที่ยว 
๕.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แข�งขันกีฬาประเภท
ต�างๆ ตัง้แต�ระดบั
หมู�บ2านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร2าง
ความเป5นเลศิทางด2าน
กีฬาสู�กีฬาอาชีพใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด2านการศึกษา 
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน) ให2เป5นผู2
มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซยีน 
๖.๒ ส�งเสริมการศกึษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศยั 

๗.๑ นําระบบสารสนเทศ
มาใช2ในการบริหารงาน
ภายในองค*กร  เพื่อ
ให2บริการกับประชาชนให2
สะดวก รวดเร็ว แม�นยํา 
โดยยดึถือประโยชน*สูงสุด
ของประชาชน 
ผู2รับบริการเป5นสําคัญ 
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกดั ให2ได2รับ
การศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิ่มพูนความรู2 เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ 
การทํางานให2เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
๗.๓ บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น 
ร�วมกันระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
องค*กรปกครองส�วน
ท2องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท2องถิ่น สร2างประโยชน*
สูงสุด แก�ประชาชน 
๗.๔ เปPดโอกาสให2
ประชาชนได2เข2ามีส�วน
ร�วมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต2องการ ของประชาชน 
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิราชการ และ
ส�งเสริมศักยภาพท2องถิ่น
ในทุกๆ ด2าน 

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู�บ2าน   
(อสม.) 
๘.๒ ส�งเสริมและ
สนับสนุนให2การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตําบล หมู�บ2าน
และชมุชนที่มคีุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให2
ประชาชนได2รับบริการที่
ด ีทั่วถงึ และทัน
เหตุการณ* โดยร�วมมือกับ
โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล และ
หน�วยงาน หรือองค*กรที่
เกีย่วข2อง 
๘.๓ ส�งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู�บ2านและชุมชน 
ให2มีสขุภาพแข็งแรง โดย
ให2การเรียนรู2การดแูล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปFองกันโรคการ
ใช2ยาอย�างถูกต2อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน*และการเข2ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด2าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย* 

๙.๑ ส�งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู2นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู�บ2าน 
และชมุชนให2เข2มแข็งเพื่อ
เป5นผู2นําการพัฒนาชุมชน
และท2องถิ่นที่มคีุณภาพ 
๙.๒ ส�งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู2สงูอายุ ผู2พิการ และ
ด2อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให2เกิดกองทุน 
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
อย�างต�อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพฒันาให2มีความรู2
ความชํานาญในวิชาชพีที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง 
เลีย้งตนเองและ
ครอบครัวได2อย�างมี
เกยีรตแิละศักดิศ์รี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน 
และประสานรัฐบาล 
องค*กรปกครองส�วน
ท2องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปFองกันและให2มีการ
ปราบปรามและแก2ไข
ปKญหาการเสพ การผลิต 
และการจําหน�ายยาเสพ
ตดิในทุกระดับ 

๑๐.๑ ลดต2นทุนการผลิต
และเพิ่มมลูค�าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลติผลให2มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
ร�วมมือและให2ความ
ร�วมมือกับหน�วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๑๐.๒ สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศยั
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร�วมมือและให2
ความร�วมมือกับ
หน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



 

 


