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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
-------------------

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ซึ่งได0กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเพื่อให0วิสัยทัศนประสบความสําเร็จ โดยให0ความสําคัญใน
การพั ฒ นาควบคู กั นไปทุ กด0 า น แตการพั ฒนาในเรื่ อ งของโครงสร0 า งพื้ น ฐานจะมี สัด สวนมากกวาด0 า นอื่ น
เนื่องจากเป;นผลจากการประชาคมที่เสนอความต0องการเข0ามาเป;นจํานวนมาก แตการพัฒนาในด0านอื่นก็จะมี
การพัฒนาให0เพิ่มขึ้นและให0ครบทุกด0าน

4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาท"องถิ่น (VISION)

วิสัยทัศน หมายถึง สภาพการณที่เราปรารถนาให"เกิดขึ้นในอนาคต (ต"องการเป5นอะไร)
วิสัยทัศนที่ดี
- ต0องไมใชสภาพการณในอดีตและบรรลุได0แล0วในป?จจุบัน
- ไมอาจบรรลุได0ด0วยการปฏิบัติงานประจําตามปกติ
- มีความเป;นไปได0 ท0าทาย เร0าใจ
- สะท0อนถึงโฉมหน0าใหมของท0องถิ่นในอนาคต เห็นพ0องต0องกันทุกฝDาย
- เป;นเสมือนเข็มทิศ
- เป;นข0อความงาย ๆ
- ตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได0
- สอดคล0องกับวัฒนธรรมขององคกร
เทศบาลตําบลปรุใหญ ได0กําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเป;นสภาพการณในอุดมคติซึ่งเป;นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให0เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข0างหน0า ตําบลปรุใหญเป;นตําบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณวาในอนาคตต0องเป;นชุมชนที่สงบสุขนาอยู
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล0อมดี จึงได0กําหนดวิสัยทัศนคาดหวังที่จะให0เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ประตูสอีู สาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนาม
ซีเกมส”

4.2 พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน"าทีห่ ลักของ อปท. ที่จําเป5นตอการบรรลุวิสัยทัศน
(ต"องทําอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน)
พันธกิจที่ดี
- สอดคล0องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
- ไมขัดแย0งตอบทบาทหน0าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- ระบุถึงบทบาทหน0าที่ตอการบรรลุวิสัยทัศน
- สะท0อนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเน0น
- ต0องสนับสนุนและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด
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เทศบาลตําบลปรุใหญ จึงกําหนดพันธกิจไว"ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให0ได0
มาตรฐาน และทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู0สูงอายุ และคน
ด0อยโอกาส
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนด0านการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให0
พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา
พันธกิจที่ 4 จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดตอและและพัฒนาการบริการด0าน
สาธารณสุข ให0ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
พันธกิจที่ 6 สงเสริมเศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ ให0ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจที่ 7 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถิ่น
พันธกิจที่ 8 ยึดหลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

4.3 จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนา (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการให"สําเร็จ (ทําเพื่อให"เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน)
จุดมุงหมายที่ดี
- ต0องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูพันธกิจและบรรลุ
วิสัยทัศนได0อยางครอบคลุมทุกด0าน
- มีความเป;นไปได0ในทางปฏิบัติ
เทศบาลตําบลปรุใหญได"กําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาไว"ดังนี้
1. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย
ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
2. สงเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถิ่นดํารงอยูคูท0องถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่เพียงพอตอการดํารงชีวติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง
6. เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการสงเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได0เพียงพอ
ยกระดับ
ความเป;นอยูให0ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได0อยางยั่งยืน
7. การบริหารจัดการท0องถิ่น ใช0หลัก ความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และความคุ0มคา
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า
9. ประชาชนอุนใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน
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11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ท0องถิ่น
13. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมแบบบูรณาการ
14. ประชาชนได0รับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน “โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน”
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ศูนยกลาง Logistic
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ และสร0างสังคมสิ่งแวดล0อมที่
มีคุณภาพให0โคราชเป;นเมืองนาอยูรองรับประชาคมอาเซียน)
เปQาประสงครวม
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การทองเที่ยว และ OTOP
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได0กระจายโอกาสให0คนจน สงเสริม
พัฒนาด0านการศึกษา และสาธารณสุขอยางมีคุณภาพให0ครอบคลุมและเทาเทียมทุกกลุม
3. เพื่ออนุรักษฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมและแก0ไขป?ญหามลภาวะ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให0มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป;นครัวของโลก (Food Valley)
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เป;นมิตรกับสิ่งแวดล0อม
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก
เปQาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาสินค0าเกษตรอุตสาหกรรมเป;น Food Valley
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนชวยลดต0นทุนการผลิต
3. เพื่อเพิ่มรายได0จากการทองเที่ยวและจําหนายสินค0า OTOP
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาป?จจัยแวดล0อมการผลิตสินค0าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนสง และระบบ
โลจิสติกส ไปสูภูมิภาคอินโดจีน
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู0ประกอบการ SMEs และผู0บริโภคในอาเซียน
3. แปรรูปสินค0าเกษตรเป;นพลังงานทดแทนเพื่อลดต0นทุนการผลิต
4. เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)
ยุทธศาสตรที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เปQาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อแก0ไขป?ญหาความยากจน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด0านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย
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แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทาเทียม
2. สงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ
3. ดูแลผู0สูงอายุ เด็ก สตรี และผู0ด0อยโอกาส
4. สร0างการจ0างงาน รายได0 และการเข0าถึงแหลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให0แกแรงงาน
5. รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตางด0าว อาชญากรรม คุ0มครองสิทธิ
เสรีภาพและความยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล"อม
เปQาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่ออนุรักษฟ[\นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
2. เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหามลภาวะ
3. เพื่อเตรียมความพร0อมรองรับสาธารณภัยตาง ๆ
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการเมืองนาอยูแบบบูรณาการ
2. ฟ[\นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมสร0างเมืองสีเขียว
3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล0อม
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
เปQาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียม
2. เพื่อแก0ไขป?ญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร0อนของประชาชน
3. เพื่อควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให0มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน
2. เพิ่ มศั กยภาพบุ คลากร เทคโนโลยีใ ห0มีสมรรถนะสู งทั นสมัย เพื่อเตรีย มความพร0อมเข0า สูประชาคม
อาเซียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ

4.5 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท"องถิ่นในเขตจังหวัด
(พ.ศ. 2558 – 2560)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรด"านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งการปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา
1.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เกี่ยวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการชวยเหลือผู0ประสบภัย
1.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร0าง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัครปJองกันภัยฝDายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ0าน
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ยุทธศาสตรที่ 2. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยูหัวฯ เมื่อป
2538 เพื่อแก0ไขและปJองกันป?ญหาอุทกภัยอยางเป;นระบบ
2.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก0ไขป?ญหาน้ําทวมและน้ําแล0ง
2.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
3.2 กอสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอยางทั่วถึงให0สามารถตอบสนองความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยว และ
พื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข0องกับการดํารงชีวิตของประชาชน
3.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนท0องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู0ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกอสร0าง ปรับปรุง เส0นทางคมนาคม
3.4 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0านสาธารณูปโภค และสงเสริมให0
ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอยางคุ0มคา
ยุทธศาสตรที่ 4. ยุทธศาสตรด"านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนท0องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ
4.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนท0องถิ่นและภาคเอกชน ในการ
รณรงคสร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหามลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถิ่นทุกระดับ
4.3 สงเสริม สนับสนุนและสร0างความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวข0อง องคกรปกครองสวนท0องถิ่น
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเป;นระบบ
ยุทธศาสตรที่ 5. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและสงเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท0องถิ่นโคราช
เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
5.2 พัฒนาและฟ[\นฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สร0างแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมด0านการทองเที่ยว
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกตางๆ เพื่ อ กระตุ0 น เศรษฐกิ จ และสร0 า งรายได0 จ ากการทองเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
5.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับ
หมูบ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความเป;นเลิศทางด0านกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให0เป;นไปตามมาตรฐานการศึกษา
6.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 สนับสนุนให0มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช0เป;นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป;น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
6.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ยุทธศาสตรที่ 7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการให"มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ปรับปรุงโครงสร0างการบริหารงาน เพื่อให0รองรับการปฏิบัติภารกิจหน0าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข0าสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร0างความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรู0และทัศนคติในด0านตางๆ กับองคกรปกครองท0องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ตางๆ ในโลก
7.2 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อให0บริการกับประชาชนให0สะดวก
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน ผู0รับบริการเป;นสําคัญ
7.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู0 เพื่อยกระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพ การทํา งานให0 เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ก ารประชาชน และในการสื่ อสารและรวมมื อกั บ
ประชาคมอาเซียน
7.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน องคกร
ปกครองสวนท0องถิ่น เพื่อพัฒนาท0องถิ่น สร0างประโยชนสูงสุด แกประชาชน
7.5 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความต0องการของประชาชน
7.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสงเสริมศักยภาพท0องถิ่นในทุกๆ ด0าน
ยุทธศาสตรที่ 8. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบ0าน (อสม.)
8.2 สงเสริ ม และสนั บสนุน ให0 การรั กษาพยาบาลประชาชนในระดั บตํ า บล หมู บ0า นและชุ มชนที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวข0อง
8.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ0านและชุมชน ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0
การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปJองกันโรคการใช0ยาอยางถูกต0อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเข0ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย
ยุทธศาสตรที่ 9. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
9.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ0าน และชุมชนให0เข0มแข็งเพื่อเป;น
ผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถิ่นที่มีคุณภาพ
9.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ0านให0พึ่งตนเองได0 ให0ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี
และเข0าถึงทุกชุมชน
9.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดํา เนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม
เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
9.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนท0องถิ่นทุกระดับ เพื่อปJองกันและ
ให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 10. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
10.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมให0เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความรวมมือและให0ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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10.2 ลดต0 น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล คาผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ผลให0 มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและให0ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
10.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบ0าน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาให0มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
10.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความรวมมือและให0ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

4.6 นโยบายการพัฒนาของผู"บริหารท"องถิ่น
1. นโยบายด"านการพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ พร0อมพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาโครงสร0างพื้นฐานสาธารณูปโภคให0แก
ประชาชนอยางทั่วถึง ด0วยความเหมาะสมและเป;นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายและให0ประโยชนแกสวนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท0องถิ่นข0างเคียงได0อยางมี “คุณภาพ”
2. นโยบายด"านการปกครอง
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได0ตามวิสัยทัศน นั้น จะนําหลักธรรมาภิบาล มาเป;นแนวทางตามความ
เหมาะสมแกโอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได0แก
- หลั ก คุ ณ ธรรมยึ ด มั่ น ความถู ก ต0 อ ง ดี ง าม มี จ รรยาบรรณตามระบบคุ ณ ธรรม 4
หลั ก คื อ
ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่ นคงในตํา แหนง, ความเป;นกลางทางการเมือง โดยคํา นึงถึง ความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี
- หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป;นธรรม เสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
- หลักความคุ0มคายึดมั่นการใช0ทรัพยากรอยางคุ0มคา ให0เกิดประโยชนสูงสุด
- หลักความโปรงใสสามารถตรวจสอบได0 มีเหตุผลเพียงพอ ให0ประชานสามารถเข0าถึงข0อมูล โดยไม
สงผลกระทบทางลบตอเทศบาลฯ
- หลักการมีสวนรวมเปnดโอกาสให0ทุกภาคสวน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟ?งความคิดเห็น ตขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม พึงอ0างอิงถึงประโยชนของสวนรวม
- หลักความรับผิดชอบรวมกันยึดมั่นติดตามผลของการทํางาน พร0อมแก0ไขและชี้แจง
3. นโยบายด"านเศรษฐกิจและสังคม
สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝoกอบรมให0ความรู0สร0างอาชีพตามความต0องการและ
ความถนัดของประชาชนอยางยั่งยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพื่อสร0างรายได0และพัฒนาคุณภาพชีวิตให0ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ0านเมืองและสอดคล0องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน0าและสงเสริมการ
เรียนรู0 และการใช0เทคโนโลยีอยางเหมาะสมให0แกทุกเพศทุกวัย ภายใต0พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยูหัว ฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
(ภายใต0กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ0มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู0คู
คุณธรรม)
เสริมสร0างความรักความเข0าใจตอกันในเรื่อง “รู"รักสามัคคี” ให0แกประชาชนและทุกภาคสวน เพื่อให0มี
ทัศนคติที่ดีตอการอยูรวมกัน รวมกันพัฒนาให0ดีขึ้น ให0เข0าใจความคิดตาง แตไมแตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป;นไทย ความเป;นคนปรุใหญ มีความรักความเข0าใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน
เทศบาล ฯ จะให0การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และผู0ด0อยโอกาส ด0วยความหวงใย
เอาใจใสและเอื้ออาทร เพื่อให0ปรุใหญเป;นสังคมที่นาอยู และเป;นการแบงเบาภาระของครอบครัว ให0ความ
เป;นอยูที่ดีขึ้น
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4. นโยบายด"านการเมือง
การบริหารเทศบาล ฯ จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป;น
ประมุขของประเทศ ให0แกประชาชน เพื่อให0ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเน0นการมีสวนรวม ให0เกิด
ความเข0 าใจ เข0 าถึ งป?ญ หาและความต0องการ ภายใต0ค วามเป;นไปได0จ ากทรัพยากรที่มี ด0 วยแนวคิ ด “โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน เป5นของประชาชน”
สร0างผู0นําชุมชนและให0เป;นแบบอยางที่ดีแกชุมชน ภายใต0ลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให0สอดรับกับ
นโยบายด0 า นอื่ น ๆ ด0 ว ยตระหนั กถึ ง ภาระหน0 า ที่ เพื่อ รวมกั น พั ฒนา ปรุใ หญให0เ ป; นเมื องนาอยู ได0 อ ยางมี
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
5. นโยบายด"านสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม
เทศบาลฯ สงเสริมให0ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน0น
การสร0างภูมิคุ0มกันเป;นหลัก และการแก0ไขรักษาควบคูกัน ให0ความสําคัญกับการออกกําลังอยางสม่ําเสมอ รู0จัก
ปJองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข0เจ็บ และให0ความรู0เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เชน
โรคเท0าช0าง
ประชาชนจะได0รับทราบข0อมูลขาวสารที่แท0จริงของป?ญหาสิ่งแวดล0อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล0อม
อื่นๆที่จะให0ผลกระทบตอชีวิตความเป;นอยูในป?จจุบันและในอนาคต เพื่อรวมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก0ไข รับมือและปJองกันป?ญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต0การยอมรับของสวนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญนาอยู”
6. นโยบายด"านการให"บริการ
สงเสริมให0ชุมชนมีความเข0มแข็งความสามัคคี สร0างเครือขายสามารถกระจายขาวสารจากเทศบาลฯ
สูชุมชนและเป;นตัวกลางสงความต0องการของประชาชนสูเทศบาลฯ อยางถูกต0องและรวดเร็ว
ประชาชนจะสามารถเข0าถึงบริการตางๆของเทศบาลฯ ได0อยางเสมอภาค และเมื่อผู0รับบริการมีป?ญหา
ใดๆ เทศบาลฯจะรวมแก0ไขป?ญหาตาง ๆ เพื่อหาแนวทางที่เกิดประโยชนแกทุกฝDายที่เกี่ยวข0องมากที่สุด ภายใต0
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ “หวงใย รับใช"ประชาชน”
จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแกการพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญมาใช0 ให0เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปรงใส ตรวจสอบได0และประหยัดทั้งเวลาและคาใช0จาย สอดคล0องกับระเบียบและ
กฎหมาย
7. นโยบายด"านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลฯ จะเน0นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกคน เพื่อความอยูดี รู0สึกอบอุน
และไว0วางใจ จะประสานงานและให0ความรวมมือกับทุกฝDายที่มีหน0าที่รับผิดชอบ สร0างจิตสํานึกด0านความเป;น
สังคมที่ดี การอยูรวมกันแบบชุมชนที่เอื้ออาทรกัน จัดอบรมให0ความรู0 ความเข0าใจ ปรับทัศนคติแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร0างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให0มีสวนรวมในการเฝJาระวัง ปJองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนทุกคน ทําให0ปรุใหญเป;น “เขตความปลอดภัย”
8. นโยบายด"านการศึกษา
สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝ?งการใฝDรู0 ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงผู0สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา
ทางเลือก ให0ความรวมมือและสร0างกิจกรรมรวม กับโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร0อง
ขอความรวมมื อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู0 เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป? ญ ญาท0 องถิ่ น การอนุ รั ก ษท0 อ งถิ่ น ให0 ส อดคล0 อ งกั บ
ประวั ติศ าสตรท0 อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมและประเพณี เชน ดนตรี , ศิ ล ปะ, กี ฬ าและประเพณี ต างๆ สงเสริ มให0
ประชาชนเกิดการเรียนรู0ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอบ0านปรุใหญ สร0างจิตสาธารณะ
ปลูกฝ?งการเสียสละเพื่อสวนรวม และสนับสนุนการศึ กษา ให0สอดคล0องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุ ง
ศาสนาและแหลงเรียนรู0ตางๆ ให0ความรวมมืออยางดีกับ วัดและแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก
“บวร” บ0าน วัด โรงเรียน
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9. นโยบายด"านการบริหารจัดการ
ด0านการบริหารจัดการจะยึดเปJาหมายจากคําวา “ปรุใหญนาอยู” เป;นหลักบริหารให0เกิดความตอเนื่อง
โดยจะแบงออกเป;น 2 ด0าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึงผลกระทบ ที่ยึด
ประโยชนสวนรวมเป;นหลักด0วยลักษณะอันพึงประสงค “ประตูสูอีสาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่
ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส ”
การจัดการภายใน จะเป;นการจัดการองคกร ที่อยูภายใต0กฎหมายที่เกี่ยวข0อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
กําหนดไว0 ภายใต0อํานาจของผู0บริหารท0องถิ่น ที่สามารถสั่งการได0 ให0ความดีความชอบได0 ลงโทษได0 เพื่อให0
ดําเนินการตามวิสัยทัศนที่ได0เสนอไว0 และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล0องกับ
นโยบายของภาครัฐและรวมมือกับสภาเทศบาล
การจัดการภายนอก จะเป; นการนํ านโยบายของคณะผู0บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต0องการตางๆของประชาชน สูการปฏิบัติให0เกิดรูปธรรม สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชน
สวนใหญ โดยเน0นการมีสวนรวม ความโปรงใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย เมตตา สร0างสรรคและทันตอเหตุการณ
โดยยึ ดหลัก “ข"า ราชการที่ดี” (ข0 า คือผู0รับใช0,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให0เกิ ดประโยชน ที่ชอบ
ที่ถูก)....คือคนของพระราชาที่ทํางานให0เกิดประโยชนตอบ0านเมือง และจะสนับสนุนให0มีการประเมินในทุก ๆ
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป;นข0อมูลอ0างอิงและตรวจสอบ
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4.7 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ

ยุ ท ธศาสตรและแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ นํ า ไปสู การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ นของเทศบาลตํ า บลปรุ ใ หญ
มียุทธศาสตรหลักที่จะดําเนินการให0ประสบความสําเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตํ า บลปรุ ใ หญ จํ า นวน 28 แนวทาง ซึ่ ง เป; น การสนั บ สนุ น กรอบยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาจั ง หวั ด ให0 บ รรลุ
วัตถุประสงค มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรด"านการ
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
รักษาความปลอดภัยใน ตางๆ รวมทั้งการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ชีวิตและทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา
1.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศล
และองคกรที่เกี่ยวข0อง ในการเตรียมความพร0อมในการปJองกันภัย และการชวยเหลือ
ผู0ประสบภัย
1.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล0องวงจรปnดในเขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ เพื่อสร0างความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝoกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และอาสาสมัคร
ปJองกันภัยฝDายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป;นกําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ0าน
2. ยุทธศาสตรการสาน
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร0างแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
ตอแนวทางพระราชดําริ การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก0ไขป?ญหาน้ําทวม
และน้ําแล0ง
3. ยุทธศาสตรด"านการ
3.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด0านโครงสร0างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให0สอดคล0องกับความจําเป;นและความต0องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
พัฒนาโครงสร"าง
พื้นฐาน
อยางพอเพียง
3.2 กอสร0าง ปรับปรุงเส0นทางการคมนาคมอยางทั่วถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชน โดยเฉพาะเส0นทางการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
3.3 ประสานในการแก0ไขป?ญหาความเดือดร0อนของประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และสงเสริมให0ประชาชนเข0าใจในการใช0และรักษาสาธารณูปโภคอยาง
คุ0มคา
4.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวน
4. ยุทธศาสตรด"านการ
ท0องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ[\นฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม แหลงน้ํา
อนุรักษ
ลุมน้ําลําคลอง และปDาไม0ให0มีความอุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวน
และสิ่งแวดล"อม
ท0องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงคสร0างจิตสํานึก เพื่อปJองกันและแก0ไขป?ญหา
มลพิษและป?ญหาสิ่งแวดล0อมของชุมชนท0องถิ่นทุกระดับ
4.3 สงเสริม สนับสนุนและสร0างความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวข0อง
องคกรปกครองสวนท0องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางเป;นระบบ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรด"านการ
พัฒนาการทองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาฟ[\นฟูและสงเสริมกิจกรรมด0านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท0องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสู
กิจกรรมการทองเที่ยว
5.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบ0านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร0างความ
เป;นเลิศทางด0านกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

6. ยุทธศาสตรด"านการ
พัฒนาการศึกษา

6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด0านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียน
6.2 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

7.1 นําระบบสารสนเทศมาใช0ในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อ
7. ยุทธศาสตรด"านการ
บริหารจัดการบ"านเมือง ให0บริการกับประชาชนให0สะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน ผู0รับบริการเป;นสําคัญ
ที่ดี
7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให0ได0รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย
เพิ่มพูนความรู0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให0เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน
7.3 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องคกรปกครองสวนท0องถิ่น เพื่อพัฒนาท0องถิ่น สร0าง
ประโยชนสูงสุด แกประชาชน
7.4 เปnดโอกาสให0ประชาชนได0เข0ามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
ความต0องการของประชาชน
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสงเสริมศักยภาพ
ท0องถิ่นในทุกๆ ด0าน
8. ยุทธศาสตรด"านการ
พัฒนาสาธารณสุข

8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ0าน (อสม.)
8.2 สงเสริมและสนับสนุนให0การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมูบ0านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให0ประชาชนได0รับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวข0อง
8.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ0านและชุมชน
ให0มีสุขภาพแข็งแรง โดยให0การเรียนรู0การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปJองกันโรคการใช0ยาอยางถูกต0อง การรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชนและการเข0า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด0านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
9. ยุทธศาสตรด"านการ
พัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา
9.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู0นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ0าน
และชุมชนให0เข0มแข็งเพื่อเป;นผู0นําการพัฒนาชุมชนและท0องถิ่นที่มีคุณภาพ
9.2 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และด0อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการ
ให0เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให0มีความรู0ความชํานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได0อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
9.3 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวน
ท0องถิ่นทุกระดับ เพื่อปJองกันและให0มีการปราบปรามและแก0ไขป?ญหาการเสพ
การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ

10. ยุทธศาสตรด"าน
การพัฒนาการเกษตร

10.1 ลดต0นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให0มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและให0ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
10.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความรวมมือและให0ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ
โครงสร"างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครราชสีมา
ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ
องคกรปกครอง
สวนท0องถิ่น
ในเขตจังหวัด

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป;นครัวของโลก

๑.
ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๒.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา

๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๓.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๔.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาสังคม

๓ พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เป;น
มิตรกับสิ่งแวดล0อม

๕.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๖.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน

๗.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๘.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี

๙.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

๑๐.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล0อม

และ
แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลปรุใหญ

แนวทางการ
พัฒนา

๑.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

๒.
ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม

๕.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ

๖.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๙.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร
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แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ
Strategy Map
วิสัยทัศน

“ประตูสูอีสาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร0า งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให0ได0มาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิ จ ที่ ๒ พั ฒ นาและสงเสริมคุ ณภาพชีวิ ตที่ดี ของประชาชน
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู0พิการ ผู0สูงอายุ และกลุมด0อยโอกาส
สร0า งหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนด0า นการศึกษาแกเด็ก เยาวชน
ประชาชน ทุกระดับให0พัฒนาการเรียนรู0ตลอดเวลา

พันธกิจที่ ๔ จัดให0มีการปJองกันและระงับโรคติดตอและพัฒนาการบริการด0านสาธารณสุขให0ครอบคลุม
และทั่วถึง
พันธกิจที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
พันธกิจที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ เพิ่มมูลคาการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปJาประสงค

1. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
2. สงเสริมการศึกษาให0เป;นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท0องถิ่นดํา รงอยู คู
ท0องถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได0ที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง

๖. เศรษฐกิจในชุมชนได0รับการสงเสริมให0มีความเข0มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได0เพียงพอ
ยกระดับความเป;นอยูให0ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได0อยางยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการท0องถิ่น ใช0หลัก ความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และความคุ0มคา
๘. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ0วนหน0า
๙. ประชาชนอุนใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๐. เทศบาลมีความเข0มแข็งในทุกๆ ด0าน

ยุทธศาสตร

๑.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

๒.
ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม

๕.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ

๖.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

พันธกิจที่ ๗ สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท0องถิ่น
พันธกิจที่ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

๑๑. การบริหารจัดการสิ่งแวดล0อมดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร
ที่เกิดประโยชนสูงสุดตอท0องถิ่น
๑๒. ประชาชนได0รับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเป;นธรรม

๙.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร
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ยุทธศาสตร

๑.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

๒.
ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
โครงสร0าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล0อม

๕.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

๖.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
บริหาร
จัดการ
บ0านเมืองที่ดี

และ
แนวทางการ
พัฒนา

๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ตางๆ รวมทัง้ การปJองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และความมัน่ คงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทาง
บก/ทางน้ํา
๑.๒ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวนราชการ
หนวยงาน มูลนิธิการกุศล
และองคกรที่เกี่ยวข0อง ใน
การเตรียมความพร0อมใน
การปJองกันภัย และการ
ชวยเหลือผู0ประสบภัย
๑.๓ สงเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล0องวงจรปnดในเขตชุมชน
และสถานที่สําคัญ เพื่อ
สร0างความอบอุนใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝoกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ[\นฟูตํารวจบ0าน และ
อาสาสมัครปJองกันภัยฝDาย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป;น
กําลังสนับสนุนเจ0าหน0าที่รัฐ
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมูบ0าน

๒.๑ พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร0างแหลง
น้ํา สงวนและเก็บกักน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก0ไขป?ญหาน้ําทวมและ
น้ําแล0ง

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด0าน
โครงสร0างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให0สอดคล0องกับ
ความจําเป;นและความ
ต0องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๓.๒ กอสร0าง ปรับปรุง
เส0นทางการคมนาคมอยาง
ทั่วถึงให0สามารถตอบสนอง
ความต0องการ และแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส0นทางการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร แหลง
ทองเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข0องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
๓.๓ ประสานในการแก0ไข
ป?ญหาความเดือดร0อนของ
ประชาชนในด0าน
สาธารณูปโภค และ
สงเสริมให0ประชาชนเข0าใจ
ในการใช0และรักษา
สาธารณูปโภคอยางคุ0มคา

๔.๑ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวน
ราชการองคกรปกครอง
สวนท0องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟ[\นฟูและ
อนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดล0อม แหลงน้ํา ลุม
น้ําลําคลอง และปDาไม0ให0
มีความอุดมสมบูรณ
๔.๒ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวน
ราชการ องคกรปกครอง
สวนท0องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงคสร0างจิตสํานึก
เพื่อปJองกันและแก0ไข
ป?ญหามลพิษและป?ญหา
สิ่งแวดล0อมของชุมชน
ท0องถิ่นทุกระดับ
๔.๓ สงเสริม สนับสนุน
และสร0างความรวมมือกับ
สวนราชการที่เกีย่ วข0อง
องคกรปกครองสวน
ท0องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู อยางเป;นระบบ

๕.๑ พัฒนาฟ[\นฟูและ
สงเสริมกิจกรรมด0าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน
ท0องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษสืบสานตอและ
เชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเทีย่ ว
๕.๒ สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ ตัง้ แตระดับ
หมูบ0านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร0าง
ความเป;นเลิศทางด0าน
กีฬาสูกีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด0านการศึกษา
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให0เป;นผู0
มีคุณภาพมีทกั ษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
๖.๒ สงเสริมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

๘.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๗.๑ นําระบบสารสนเทศ
มาใช0ในการบริหารงาน
ภายในองคกร เพื่อ
ให0บริการกับประชาชนให0
สะดวก รวดเร็ว แมนยํา
โดยยึดถือประโยชนสูงสุด
ของประชาชน
ผู0รับบริการเป;นสําคัญ
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัด ให0ได0รับ
การศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิม่ พูนความรู0 เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ
การทํางานให0เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๗.๓ บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท0องถิ่น
รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวน
ท0องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท0องถิ่น สร0างประโยชน
สูงสุด แกประชาชน
๗.๔ เปnดโอกาสให0
ประชาชนได0เข0ามีสวน
รวมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต0องการ ของประชาชน
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ และ
สงเสริมศักยภาพท0องถิ่น
ในทุกๆ ด0าน

๙.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาสังคม

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ0าน
(อสม.)
๘.๒ สงเสริมและ
สนับสนุนให0การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตําบล หมูบ0าน
และชุมชนที่มคี ุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให0
ประชาชนได0รับบริการที่
ดี ทั่วถึง และทัน
เหตุการณ โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และ
หนวยงาน หรือองคกรที่
เกีย่ วข0อง
๘.๓ สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมูบ0านและชุมชน
ให0มีสขุ ภาพแข็งแรง โดย
ให0การเรียนรู0การดูแล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปJองกันโรคการ
ใช0ยาอยางถูกต0อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเข0ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด0าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย

๑๐.
ยุทธศาสตร
ด0านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๙.๑ สงเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู0นําชุมชน
คณะกรรมการหมูบ0าน
และชุมชนให0เข0มแข็งเพื่อ
เป;นผู0นําการพัฒนาชุมชน
และท0องถิ่นที่มคี ุณภาพ
๙.๒ สงเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวติ
ของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู0สงู อายุ ผู0พิการ และ
ด0อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให0เกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวติ
อยางตอเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให0มคี วามรู0
ความชํานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง
เลีย้ งตนเองและ
ครอบครัวได0อยางมี
เกียรติและศักดิศ์ รี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน
และประสานรัฐบาล
องคกรปกครองสวน
ท0องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปJองกันและให0มีการ
ปราบปรามและแก0ไข
ป?ญหาการเสพ การผลิต
และการจําหนายยาเสพ
ติดในทุกระดับ

๑๐.๑ ลดต0นทุนการผลิต
และเพิม่ มูลคาผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให0มคี ุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
รวมมือและให0ความ
รวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๑๐.๒ สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความรวมมือและให0
ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

