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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

-------------------

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 ของเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทั ศน์ประสบความสาเร็จ โดยให้ความสาคัญใน
การพัฒ นาควบคู่ กั น ไปทุก ด้ าน แต่ ก ารพั ฒ นาในเรื่อ งของโครงสร้ างพื้ นฐานจะมีสั ด ส่ ว นมากกว่ า ด้า นอื่ น
เนื่องจากเป็นผลจากการประชาคมที่เสนอความต้องการเข้ามาเป็นจานวนมาก แต่การพัฒนาในด้านอื่นก็จะมี
การพัฒนาให้เพิ่มขึ้นและให้ครบทุกด้าน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (VISION)

วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต (ต้องการเป็นอะไร)
วิสัยทัศน์ที่ดี
- ต้องไม่ใช่สภาพการณ์ในอดีตและบรรลุได้แล้วในปัจจุบัน
- ไม่อาจบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติงานประจาตามปกติ
- มีความเป็นไปได้ ท้าทาย เร้าใจ
- สะท้อนถึงโฉมหน้าใหม่ของท้องถิ่นในอนาคต เห็นพ้องต้องกันทุกฝุาย
- เป็นเสมือนเข็มทิศ
- เป็นข้อความง่าย ๆ
- ตรวจสอบและวัดผลสาเร็จได้
- สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตาบลปรุใหญ่เป็นตาบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้า ล้าน้าธรรมชาติ พืนที่ราบเกษตรกรรม ชันน้าสนาม
ซีเกมส์”

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท. ที่จาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
(ต้องทาอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)
พันธกิจที่ดี
- สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
- ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- ระบุถึงบทบาทหน้าที่ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
- สะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้น
- ต้องสนับสนุนและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด
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เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงกาหนดพันธกิจไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน และทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคน
ด้อยโอกาส
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา
พันธกิจที่ 4 จัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อและและพัฒนาการบริการด้าน
สาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 8 ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการให้สาเร็จ (ทาเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)
จุดมุ่งหมายที่ดี
- ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนาไปสู่พันธกิจและบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน
- มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย
ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นดารงอยู่คู่ท้องถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง
6. เศรษฐกิจในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
ยกระดับ
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
7. การบริหารจัดการท้องถิ่น ใช้หลัก ความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้า
9. ประชาชนอุ่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. เทศบาลมีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน
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11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ท้องถิ่น
13. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณาการ
14. ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสาปะหลัง และพลังงานสาคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่
มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน)
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน ส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม
3. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley)
2. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจาหน่ายสินค้า OTOP
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส่ง และระบบ
โลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภคในอาเซียน
3. แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย
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แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
3. ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
4. สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน
5. รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ
2. ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว
3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน
3. เพื่อควบคุมกากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริการและอานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพิ่มศักยภาพบุ คลากร เทคโนโลยีให้ มีส มรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2559–2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้า
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ประสานและบริหารการจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี
2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
2.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจั ดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
2.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
3.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
3.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช
เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
5.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
6.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
6.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต่างๆ ในโลก
7.2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก
รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
7.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพ การท างานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ก ารประชาชน และในการสื่ อ สารและร่ วมมื อ กั บ
ประชาคมอาเซียน
7.4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
7.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
7.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.)
8.2 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ การรัก ษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้ านและชุม ชนที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็น
ผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
9.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณู ปโภคที่ดี
และเข้าถึงทุกชุมชน
9.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม
เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
9.5 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อปูองกันและ
ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
10.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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10.2 ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ผลให้ มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
10.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่ อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
10.5 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
เอกชน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพื่ออานวยความ
สะดวกสบายและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียงได้อย่างมี “คุณภาพ”
2. นโยบายด้านการปกครอง
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ นั้น จะนาหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางตามความ
เหมาะสมแก่โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่
- หลั ก คุ ณ ธรรมยึ ด มั่ น ความถู ก ต้ อ ง ดี ง าม มี จ รรยาบรรณตามระบบคุ ณ ธรรม 4
หลั ก คื อ
ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในตาแหน่ง, ความเป็นกลางทางการเมือง โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี
- หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
- หลักความคุ้มค่ายึดมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลเพียงพอ ให้ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยไม่
ส่งผลกระทบทางลบต่อเทศบาลฯ
- หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟั งความคิดเห็น ต่ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม พึงอ้างอิงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
- หลักความรับผิดชอบร่วมกันยึดมั่นติดตามผลของการทางาน พร้อมแก้ไขและชี้แจง
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพตามความต้อ งการและ
ความถนัดของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน้าและส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกเพศทุกวัย ภายใต้พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
(ภายใต้กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู้คู่
คุณธรรม)
เสริมสร้างความรักความเข้าใจต่อกันในเรื่อง “รู้รักสามัคคี” ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่ อให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เข้าใจความคิดต่าง แต่ไม่แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย ความเป็นคนปรุใหญ่ มีความรักความเข้าใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน
เทศบาล ฯ จะให้การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยความห่วงใย
เอาใจใส่และเอื้ออาทร เพื่อให้ปรุใหญ่เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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4. นโยบายด้านการเมือง
การบริหารเทศบาล ฯ จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขของประเทศ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วม ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงปั ญหาและความต้องการ ภายใต้ความเป็นไปได้จากทรัพยากรที่มี ด้วยแนวคิด “โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน เป็นของประชาชน”
สร้างผู้นาชุมชนและให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายด้ านอื่ น ๆ ด้ ว ยตระหนั กถึ ง ภาระหน้ า ที่ เพื่ อร่ ว มกัน พั ฒ นา ปรุ ใ หญ่ ใ ห้ เป็ น เมื อ งน่า อยู่ ได้ อย่ า งมี
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้น
การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และการแก้ไขรักษาควบคู่กัน ให้ความสาคัญกับการออกกาลังอย่างสม่าเสมอ รู้จัก
ปูองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช่น
โรคเท้าช้าง
ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆที่จะให้ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อร่วมระดมความคิด เตรียมการวางแผน
แก้ไข รับมือและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับของส่วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ่น่าอยู”่
6. นโยบายด้านการให้บริการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความสามัคคี สร้างเครือข่ายสามารถกระจายข่าวสารจากเทศบาลฯ
สู่ชุมชนและเป็นตัวกลางส่งความต้องการของประชาชนสู่เทศบาลฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลฯ ได้อย่างเสมอภาค และเมื่อผู้รับบริการมีปัญหา
ใดๆ เทศบาลฯจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ภายใต้
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน”
จะนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญ่มาใช้ ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมาย
7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลฯ จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน เพื่อความอยู่ดี รู้สึกอบอุ่น
และไว้วางใจ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝุายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สร้างจิตสานึกด้านความเป็น
สังคมที่ดี การอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอื้ออาทรกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร้างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ทาให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย”
8. นโยบายด้านการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการใฝุรู้ ตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา
ทางเลือก ให้ความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วม กับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร้อง
ขอความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ประวัติ ศาสตร์ ท้ องถิ่น วัฒ นธรรมและประเพณี เช่ น ดนตรี , ศิล ปะ, กี ฬาและประเพณี ต่า งๆ ส่ งเสริ มให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสานึกที่ดีต่อบ้านปรุใหญ่ สร้างจิตสาธารณะ
ปลูกฝังการเสี ยสละเพื่อส่ว นรวม และสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบารุง
ศาสนาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีกับ วัดและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
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9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการจะยึดเปูาหมายจากคาว่า “ปรุใหญ่น่าอยู่” เป็นหลักบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคานึงถึงผลกระทบ ที่ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ “ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้า ลาน้าธรรมชาติ พื้นที่
ราบเกษตรกรรม ชั้นนาสนามซีเกมส์ ”
การจัดการภายใน จะเป็นการจัดการองค์กร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
กาหนดไว้ ภายใต้อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถสั่งการได้ ให้ความดีความชอบได้ ลงโทษได้ เพื่อให้
ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐและร่วมมือกับสภาเทศบาล
การจั ดการภายนอก จะเป็ นการนานโยบายของคณะผู้ บริห ารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชน สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา สร้างสรรค์และทันต่อเหตุการณ์
โดยยึ ดหลั ก “ข้าราชการที่ดี ” (ข้า คือผู้รับใช้, ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให้เกิดประโยชน์ ที่ชอบ
ที่ถูก)....คือคนของพระราชาที่ทางานให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และจะสนับสนุนให้มีการประเมินในทุก ๆ
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบ
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่

ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาลต าบลปรุ ใ หญ่
มียุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนินการให้ประสบความสาเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรุ ใ หญ่ จ านวน 29 แนวทาง ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
รักษาความปลอดภัยใน ต่างๆ รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้า
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่สาคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การสาน
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อ
ต่อแนวทางพระราชดาริ การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
และน้าแล้ง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิต
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิต
พื้นฐาน
อย่างพอเพียง
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวิตของประชาชน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท้องถิน่ ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า
อนุรักษ์
ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
5.3 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียน
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

7.1 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ที่ดี
7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
7.3 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
ความต้องการของประชาชน
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน
8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตาบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การ
ปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการ
ให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
9.3 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเกษตร

10.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
10.2 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปรุใหญ่
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2558-2562)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
แนวทางการ
พัฒนา

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก

๒ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดาริ

๒.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

๓.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๔.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม

๕.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๖.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

น๑

น๑

น๒

น๑

น๒

น๑

น๒

น๑

น๑

น๒

และ
กีน๑ฬา

น๓

น๔

น๓

น๔

น๓

น๔

น๓

น๓

น๔

น๓

น๕

น๖

น๕

น๖

น๒

น๓

น๕

น๒

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๘.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

๙.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑๐.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

น๒

น๑

น๒

น๑

น๒

น๑

น๔

น๓

น๔

น๓

น๔

น๓

น๕

น๖

๗.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

น๕

น๒

น๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลปรุใหญ่

แนวทางการ
พัฒนา

๑.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒.
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดาริ

๓.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

น๑

น๒

น๑

น๑

น๑

น๓

น๔

น๓

น๒

น๓

น๒

๕.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ
น๑
กีฬา
น๓

น๒

๖.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๙.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร

น๑

น๑

น๒

น๑

น๑

น๑

น๓

น๔

น๓

น๒

น๕

น๒

น๒
น๓

น๒
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แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
Strategy Map
วิสัยทัศน์

“ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้า ล้าน้าธรรมชาติ พืนที่ราบเกษตรกรรม ชันน้าสนามซีเกมส์ ”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิจที่ ๒ พัฒ นาและส่ งเสริม คุณภาพชี วิต ที่ ดีข องประชาชน
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยโอกาส
สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน ทุกระดับให้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา

พันธกิจที่ ๔ จัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึง
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มมูลค่าการผลิต
และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปูาประสงค์

1. การคมนาคมขนส่งทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นดารงอยู่ คู่
ท้องถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง

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

ยุทธศาสตร์

๑.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒.
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดาริ

๓.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ
กีฬา

๖.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

๑๑. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น
๑๒. ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

๙.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

๑.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบตั ิ
ต่างๆ รวมทั้งการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดอุบัตเิ หตุทาง
บก/ทางน้า
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมมือกับส่วนราชการ
หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรที่เกีย่ วข้อง ใน
การเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑.๓ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชน
และสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรม
ฟื้นฟูตารวจบ้าน และ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็น
กาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมู่บ้าน

๒.
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดาริ

๒.๑ พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร้างแหล่ง
น้า สงวนและเก็บกักน้า
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและ
น้าแล้ง

๓.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความ
ต้องการของประชาชนใน
การดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๓.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมอย่าง
ทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเทีย่ ว และพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวิตของประชาชน
๓.๓ ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
ในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

๔.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมมือกับส่วน
ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่ม
น้าลาคลอง และปุาไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตสานึก
เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างความร่วมมือกับ
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทา
ระบบกาจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู อย่างเป็นระบบ

๕.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ
พัฒนาฟื้นฟูและ
กีฬา ๕.๑
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

๖.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ์สบื สานต่อและ
เชื่อมโยงสู่กจิ กรรมการ
ท่องเที่ยว
๕.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๕.๓ พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น

๗.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

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

๘.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๗.๑ นาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร เพื่อ
ให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา
โดยยึดถือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน
ผู้รบั บริการเป็นสาคัญ
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัด ให้ได้รบั
การศึกษา อบรม การทา
วิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ
การทางานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๗.๓ บูรณาการการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สูงสุด แก่ประชาชน
๗.๔ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วน
ร่วมในการกาหนด
นโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชน
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ และ
ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่น
ในทุกๆ ด้าน

๙.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาสังคม

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.)
๘.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตาบล หมูบ่ ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่
ดี ทั่วถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
๘.๓ ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านและชุมชน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปูองกันโรคการ
ใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์

๑๐.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๙.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้นาชุมชน
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
เป็นผู้นาการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๙.๒ ส่งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สงู อายุ ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดาเนินการให้เกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให้มีความรู้
ความชานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
๙.๓ ดาเนินการสนับสนุน
และประสานรัฐบาล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปูองกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิต
และการจาหน่ายยาเสพ
ติดในทุกระดับ

๑๐.๑ ลดต้นทุนการผลิต
และเพิม่ มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
ร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๑๐.๒ สนับสนุนการทา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

