บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ&
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑) วิสัยทัศน*และพันธกิจ
๑.๑) วิสัยทัศน*
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ด2วยความเสมอภาค เป5นธรรม และมีภูมิคุ2มกันตอการเปลี่ยนแปลง”
๑.๒) พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให2สอดคล2องกับวิสัยทัศน* บนหลักการของการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
๑.๒.๑) สร2างความเป5นธรรมในการกระจายรายได2 ควบคูกับการสร2างสังคมคุณธรรมเพื่อให2คนกินดีอยูดีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคม อยูรวมกันอยางสันติสุข มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
๑.๒.๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให2เข2มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู2และความสร2างสรรค*ของ
คนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให2ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร2างความมั่นคง ด2านอาหารและพลังงาน รวมทั้ง
ยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร2อมทั้งปรับโครงสร2างสาขาการผลิต
และการบริโภคของประเทศให2เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม
๑.๒.๓) สร2างภูมิคุ2มกันให2เข2มแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย*ให2มีความรู2และทักษะสามารถรู2เทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
๒) วัตถุประสงค*และเปFาหมายหลัก
๒.๑) วัตถุประสงค*
๒.๑.๑) พัฒนาให2คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวติ ได2อยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
๒.๑.๒) พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให2มีความพร2อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู กับการเปลี่ยนแปลงได2
อยางเป5นสุข
๒.๑.๓) ปรับโครงสร2างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให2เป5นมิตรกับสิ่งแวดลอม และเติบโตอยางมีคุณภาพ
สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล2อมมีความอุดมสมบูรณ*ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
๒.๒) เปFาหมายหลัก
เปFาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะมีการกําหนดเปFาหมายเชิงตัวชี้วัดที่ เป5นรูปธรรมในขั้นตอน
ตอไปของการจัดทํารางรายละเอียดของแผนฯ ได2แก
๒.๒.๑) สังคมไทยมีความสงบสุขอยางมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง
๒.๒.๓) เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแตละภาคการผลิต
๒.๒.๔) เพิ่มสัดสวนมูลคาการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มสัดสวนมูลคาภาคบริการ
๒.๒.๕) เพิ่มสัดสวนมูลคาสินค2าเศรษฐกิจสร2างสรรค*
๒.๒.๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
๒.๒.๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ* และคุณภาพสิ่งแวดล2อมดีขึ้น

๓) ยุทธศาสตร*การพัฒนา
ให2ความสําคัญกับยุทธศาสตร* ที่มีลาํ ดับความสําคัญสูงในมิติสังคม เน2นการเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม
การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสูการเป5นเศรษฐกิจสร2างสรรค* สวนมิติเศรษฐกิจมุง
ปรับโครงสร2างการผลิตให2มีคุณภาพการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพแรงงานให2สามารถเพิ่มรายได2
สูงขึ้น และยกระดับเป5นชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม เน2นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยางยั่งยืน ภายใต2 ๖ ยุทธศาสตร* ได2แก (๑) ยุทธศาสตร*การสร2างความเป5นธรรม
ในสังคม (๒) ยุทธศาสตร*การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู2ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (๓)ยุทธศาสตร*การสร2างความ
สมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร*การสร2างเศรษฐกิจฐานความรู2และการสร2างปKจจัยแวดล2อม
(๕) ยุทธศาสตร*การสร2างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคและ (๖) ยุทธศาสตร*การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอยางยั่งยืน ซึ่งมีกรอบแนวทางเบื้องต2น ดังนี้
๓.๑) ยุทธศาสตร*การสร2างความเป5นธรรมในสังคม มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
๓.๑.๑) การสร2างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให2ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สร2างโอกาสในชีวิตให2แกตนเอง
๓.๑.๒) สร2างโอกาสให2ทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได2 เน2นการสร2างภูมิคุ2มกันระดับปKจเจก
และสร2างการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๓.๑.๓) การเสริมสร2างพลังให2ทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช2ชีวิตในสังคมและสร2างการมีสวนรวม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได2อยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
๓.๑.๔) เสริมสร2างความสัมพันธ*ของคนในสังคมให2แนนแฟนเป5นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๒) ยุทธศาสตร*การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู2ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยให2มี
ศักยภาพ ด2วยการเสริมสร2างทักษะให2 มีจิตสาธารณะ ๕ ด2าน ทั้งการเรียนรู2ตอเนื่องตลอดชีวิตคิดเป5น ทําเป5น การ
สังเคราะห*ความรู2สั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู2 การฝOกฝนจนเกิดความคิดสร2างสรรค* การเปPดใจกว2างพร2อม
รับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝKงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร2างสภาพแวดล2อมทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให2มั่นคง และเอื้อตอการพัฒนาคนอยางสอดคล2องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
๓.๒.๑) การสงเสริมคนไทยให2มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๓.๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให2มีภูมิคุ2มกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
๓.๒.๓) สงเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิต สร2างโอกาสการเรียนรู2อยางตอเนื่องให2คนทุกกลุมทุกวัยสามารถเข2าถึง
แหลงเรียนรู2และองค*ความรู2ที่หลากหลาย ทั้งที่เป5นวัฒนธรรม ภูมิปKญญา และองค*ความริใหม
๓.๒.๔) เสริมสร2างคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยทีด่ ีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
๓.๓) ยุทธศาสตร*การสร2างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร2างฐานภาคเกษตรให2เข2มแข็ง
สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู2บริโภคทุกคนภายในประเทศ เป5นฐานการผลิตที่ทําให2เกิดความ
มั่นคงในอาชีพและรายได2ให2กับเกษตรกร ตลอดจนความมั่นคงของยาจากสมุนไพรและแร สร2างความสมดุลและมั่นคง
ของการใช2ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป5นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให2มีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ต2องการใช2ในประเทศมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
๓.๓.๑) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป5นฐานการผลิตภาคเกษตรให2เข2มแข็งและยั่งยืน
๓.๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร2างมูลคา
๓.๓.๓) สร2างความมั่นคงในอาชีพและรายได2ให2แกเกษตรกร
๓.๓.๔) สร2างความมั่นคงด2านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๓.๕) สร2างความมั่นคงด2านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข2มแข็งภาคเกษตร
๓.๓.๖) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร2างความสมดุลด2านอาหารและพลังงาน

๓.๔) ยุทธศาสตร*การสร2างเศรษฐกิจฐานความรู2 และการสร2างปKจจัยแวดล2อม เพื่อสนับสนุนให2ประเทศไทยเป5น
ศูนย*กลางการผลิตสินค2าและบริการในภูมิภาคบนพื้น ฐานแนวคิดสร2างสรรค*และการสร2างนวัตกรรม รวมทั้งตอยอด
องค*ความรู2ให2สามารถสนับสนุนการสร2างมูลคาในการปรับโครงสร2างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอน ตลอด
หวงโซ อุปทาน เพื่อให2เศรษฐกิจสร2างสรรค* เป5นพลังขับเคลื่อนใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร2อม
กับสร2างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด2านเศรษฐกิจ สร2างบรรยากาศที่เสรีและเป5นธรรมให2เอื้อตอ
การผลิต การค2า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู2ประกอบการใหมสร2างเครือขายโครงสร2างพื้นฐานและโลจิสติกส*
ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
๓.๔.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตทางการเกษตรให2
สามารถแขงขันได2ในระยะยาวโดยไมกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและเป5นมิตรตอสิ่งแวดล2อม รวมทั้งสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
๓.๔.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสร2างภูมิคุ2มกันจากผลกระทบ
จากปKจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได2 และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได2อยางยั่งยืน
๓.๔.๓) พัฒนาภาคบริการ เพื่อสร2างมูลคาเพิ่มให2กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพแหลง
ทองเที่ยวให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดและชุมชน ให2เป5นแหลงสร2างรายได2หลักของ
ประเทศ รวมถึงเป5นแหลงกระจายรายได2สูท2องถิ่นที่สามารถใช2เป5นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน*จากการ
พัฒนาได2อยางทั่วถึงและเป5นธรรม
๓.๔.๔) พัฒนากลุมสินค2าเศรษฐกิจสร2างสรรค* เพื่อสร2างสรรค*สินค2าและบริการใหม ๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร2างสรรค* ซึ่งจะเป5นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร2างมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจให2กับประเทศ และชวยสร2างงาน สร2าง
รายได2 และความภาคภูมิใจให2กับคน
๓.๔.๕) พัฒนาภาคการค2าและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลักแก2ปKญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร2างประโยชน*ทางการค2าและการลงทุนให2กับประเทศและผู2ประกอบการของไทย
๓.๔.๖) พัฒนาวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป5นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให2เติบโต
อยางยั่งยืนบนฐานความรู2 ภูมิปKญญา ความคิดสร2างสรรค* ด2วยการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดันให2มีการ
นํางานวิจัยไปตอยอดถายทอด และประยุกต*ใช2ประโยชน*ทงั้ เชิงพาณิชย* และชุมชน อันจะกอให2เกิดการแพรกระจายของ
องค*ความรู2และนวัตกรรม และนําไปสูการสร2างรายได2 และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๔.๗) พัฒนาโครงสร2างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส* เพื่อพัฒนาระบบการขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การขนสงให2มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
๓.๔.๘) ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบตางๆ ให2เอื้อประโยชน*ตอการประกอบธุรกิจอยางเป5นธรรม
๓.๕) ยุทธศาสตร*การสร2างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร2อมและปรับตัว
เขาสูบริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข2าสูประชาคมอาเซียน พร2อมกับเสริมสร2างความ
ได2เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร*เศรษฐกิจของประเทศ สงเสริมบทบาทไทยในเวที ระหวาง
ประเทศให2เดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปKญหารวมระหวางประเทศมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
๓.๕.๑) ขยายความรวมมือภายใต2กรอบความรวมมือตางๆ และความเป5นหุ2นสวนกับประเทศคูค2าของไทยใน
ภูมิภาคตางๆ
๓.๕.๒) เสริมสร2างความเข2มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการกําหนดยุทธศาสตร*การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ให2สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ2านในทิศทางที่สอดคล2องกับนโยบายระหวาง
ประเทศ
๓.๕.๓) พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค มุงเน2นความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบ2านในการสร2างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึ่งเป5นยุทธศาสตร*เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบ
การปรับโครงสร2างทางเศรษฐกิจของประเทศ

๓.๕.๔) ปFองกันภัยจากการกอการร2ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรคที่สงผลตอความ
มั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเป5นอยู เพื่อให2เกิดการพัฒนาอยางมั่นคงในภูมิภาค
๓.๕.๕) บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร* ที่เกี่ยวข2องกับการรักษาผลประโยชน* ของ
ชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร*อยางตอเนื่อง
๓.๖) ยุทธศาสตร*การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล2อมอยางยั่งยืน เพื่ออนุรักษ*และฟ]^นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให2มีความอุดมสมบูรณ* ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเป5นสังคมที่เป5นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม และสร2างภูมิคุ2มกันและเตรียมความพร2อมในการรองรับ และปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญดังนี้
๓.๖.๑) การอนุรักษ* ฟ]^นฟู และสร2างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
๓.๖.๒) การปรับกระบวนทัศน*การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู สังคมที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม
๓.๖.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช2ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสูสังคมที่เป5นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม
๓.๖.๔) การจัดการสิ่งแวดล2อมเมืองและโครงสร2างพื้นฐาน
๓.๖.๕) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให2สังคมมีความ
ยืดหยุนและมีภูมิคุ2มกัน
๓.๖.๖) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให2มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเป5นธรรม
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร*ประเทศ(Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน2าสวนราชการ ระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อ
รวมกันวางยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปFาหมายและแนวทางในการท างานรวมกันในปfงบประมาณ ๒๕๕๖และเป5นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณปf ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานรวมกันในรอบปf ที่
ผานมาเดิมประกอบด2วยซึ่ง ๔ ยุทธศาสตร* ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการรวมทั้งได2มีการบูรณาการ
รวมกับยุทธศาสตร*การเข2าสูประชาคมอาเซียน (ASEANStrategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข2าสูประชาคม
อาเซียน ปf ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห2องประชุม ๕๐๑
ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร2อมของหนวยงานที่เกี่ยวข2องในการเข2าสูประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งเดิมประกอบด2วยประกอบด2วย ๘
ยุทธศาสตร* โดยหลังจากการบูรณาการเป5นยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด2วย ๔ ยุทธศาสตร*
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป5นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปfงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน*:“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันคนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเป5นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร*:“ตอยอดรายได2จากฐานเดิม สร2างรายได2จากโอกาสใหม เพื่อความ สมดุลและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค* : ๑. รักษาฐานรายได2เดิม และสร2างรายได2ใหม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต2องผลิตสินค2าได2เร็วกวาปKจจุบัน)
๓. ลดต2นทุนให2กับธุรกิจ(ด2วยการลดต2นทุนคาขนสงและโลจิสติกส*)
เปFาหมายเชิงยุทธศาสตร* : ๑. การเพิ่มรายได2จากฐานเดิม
๒. การสร2างรายได2จากโอกาสใหม
๓. การลดรายจาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร* : ประกอบด2วย ๔ ยุทธศาสตร* ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ

ยุทธศาสตรที่๑: การเพิ่มขีดความสามารถในการแข&งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ<นจากประเทศรายได<ปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด2วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๑. ด2านเกษตร

๑.๑
๑.๒
๒. ด2านอุตสาหกรรม
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๓. การทองเที่ยวและ
๓.๑
บริการ
๓.๒
๓.๓
๔. โครงสร2างพื้นฐาน
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๕. พลังงาน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ๖.๑
ในภูมิภาค
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๗. การพัฒนาขีดความ ๗.๑
สามารถในการแขงขัน
๗.๒
๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๙. การพัฒนาพื้นที่และ ๙.๑
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
๙.๒
จากอาเซียน
๙.๓

แนวทางการดําเนินการ
แผนที่การใช2ที่ดิน(Zoning) เพื่อผลิตสินค2าเกษตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตต2นน้ําถึงปลายน้ํา
แผนที่การใช2ที่ดิน(Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต(Bio - plastic, etc.)
การเพิ่มขีดความสามารถให2SME และ OTOP สูสากล
การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปKญญาไทยมาเพิ่มมูลคา
แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเที่ยว
เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเข2าสูรายได2๒ล2านล2านบาทตอปf
ไทยเป5นศูนย*กลางMedical Tourism ของภูมิภาค
การพัฒนาระบบโลจิสติกส*และโครงสร2างพื้นฐาน
การลงทุนการให2บริการและใช2ประโยชน*ICT
การลงทุนโครงสร2างพื้นฐานด2านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
นโยบายการปรับโครงสร2างการใช2และราคาพลังงานที่เหมาะสม
การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
การเสริมสร2างความสามารถในการแขงขันของสินค2า บริการ และการลง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
แก2ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายEasternและ seaboard
เสริมสร2างความสัมพันธ*และความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ2าน
การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน(๑๐๐ดัชนีชี้วัด)
การพัฒนาการสร2างBrand ประเทศไทย เป5นModern Thailand
ขับเคลื่อนคาใช2จายด2านR&Dเป5นร2อยละ๑ ของ GDP
Talent Mobility การใช2ประโยชน*จากกําลังคนด2านS&T
การใช2ประโยชน*Regional Science Parks
การขับเคลื่อนข2อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน
การพัฒนาเมืองหลวง
การพัฒนาเมืองเกษตร
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินการ
๙.๔
๙.๕
๙.๖
๙.๗
๙.๘

การพัฒนาเมืองทองเที่ยว
การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค2าการลงทุน
ปKจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

ยุท ธศาสตรที่๒: การลดความเหลื่อมล้ํา (InclusiveGrowth)ประกอบด2วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

แนวทางการดําเนินการ

๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา(ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน
และการใช2ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอร*เน็ตไร2สาเป5นต2น)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข2าสูประชาคมอาเซียน
๑๑. การยกระดับคุณภาพ ๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ ๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ2มครองผู2บริโภคพร2อมเข2าสูประชาคมอาเซียน
สาธารณสุข
๑๑.๓ สร2างและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียม
และการดูแลผู2สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
สตรี และผู2ด2อยโอกาส
๑๒.๒ กองทุนสตรี
๑๓ การสร2างโอกาสและ ๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได2
. รายได2แกวิสาหกิจ
๑๓.๒ กองทุนหมูบ2าน
ขนาดกลางและ
๑๓.๓ โครงการ SML
ขนาดยอม (SMEs)
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินค2าเกษตร
และเศรษฐกิจชุมชน
๑๔. แรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให2สอดคล2องกับความต2องการพัฒนา
ทักษะผู2ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตางด2าว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ2มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อยางทั่วถึงพร2อมเข2าสูประชาคมอาเซียน

ประเด็นหลัก
๑๕.ระบบยุติธรรม

แนวทางการดําเนินการ
๑๕.๑ การเข2าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

๑๖. การตอต2าน
การคอร*รัปชั่น
สร2างธรรมาภิบาลและ
ความโปรงใส
๑๗. การสร2างองค*ความร
เรื่องอาเซียน

๑๖.๑ การรณรงค*และสร2างแนวรวมในสังคม
๑๖.๒ การเสริมสร2างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

๑๗.๑ ภาคประชาชน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู2ประกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่๓: การเติบโตที่เปNนมิตรต&อสิ่งแวดล<อม(GreenGrowth) ประกอบด2วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑
แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินการ

๑๘. การพัฒนาเมือง
๑๘.๑ พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ๑๐แหง เพื่อความยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน
๑๙. การลดการปลอยก~าซ ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
เรือนกระจก(GHG)
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ(เชนgreen building code)
๑๙.๓ สงเสริมการดําเนินงานCSR เพื่อลดการปลอยก~าซเรือนกระจก
๒๐. นโยบายการคลัง
๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล2อม
เพื่อสิ่งแวดล2อม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ2างสีเขียวในภาครัฐ
๒๑. การจัดการ
๒๑.๑ การปลูกป€า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๒๑.๒ การลงทุนด2านการบริหารจัดการน้ํา
การบริหารจัดการน้ํา
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
อาเซียน
๒๒. การเปลี่ยนแปลง
๒๒.๑ การปFองกันผลกระทบและปรับตัว(mitigation and adaptation)
สภาวะภูมิอากาศ
๒๒.๒ การปFองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

ยุ ท ธศาสตรที่ ๔ : การสร< า งความสมดุ ล และปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การภาครัฐ (Internal
ประกอบด2วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
๒๓. กรอบแนวทางและ
การปฏิรูปกฎหมาย
๒๔. การปรับโครงสร2าง
ระบบราชการ

๒๕. การพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ

Process)

แนวทางการดําเนินการ
๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค*กรด2านยุติธรรม
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข2อกฎหมายที่เป5นข2อจอการพัฒนาประเทศ
๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค*กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภา
ด2วยการสร2างความพร2อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป5นศูนย*กลาง
๒๔.๒ ปFองกันและปราบปรามทุจริตคอร*รัปชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให2บริการประชาชนด2วยระบบE-Service
๒๕.๑ บริหารกําลังคนให2สอดคล2องกับบทบาทภารกิจที่มีในปKจจุบันเตรียมพร2อมและ
สําหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร2อม
ภาครัฐสูประชาคมอาเซียน

๒๖. การปรับโครงสร2าง ๒๖.๑ ปรับโครงสร2างภาษีทั้งระบบให2สนับสนุนการกระจายรายได2 และ
ภาษี
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให2สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาล
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย* ๒๘.๑ สํารวจสินทรัพย*ราชการที่ไมได2ใช2งาน
ราชการที่ไมได2ใช2งาน
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย*ราชการที่ไมได2ใช2งานให2เกิดประโยชน*สูงสุด
ให2เกิดประโยชน*สูงสุ
๒๙. การแก2ไขปKญหา
๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ความมั่นคงจังหวัดชาย
ชายแดนภาคใต2ภายใต2กรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
ภาคใต2 และเสริมสร2าง
๒๙.๒ การเสริมสร2างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
ความมั่นคงในอาเซียน
๓๐. การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอํานาจให2แกองค*กรปกครองสวนท2องถิ่น(อปท.)

ยุทธศาสตรพัฒนากลุ&มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ&มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล&าง ๑ ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร )
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย* และ
สุรินทร*) ระยะ ๔ ปf (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) (ฉบับทบทวน) ได2จัดทําขึ้บนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ องค*กรปกครองสวนท2องถิ่น องค*ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั้ง
๔ จังหวัด ทุกยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปFาประสงค*รวม กลยุทธ* ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ
จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงได2กําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร*ของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ
๑. เป5นศูนย*กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. เป5นแหลงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน* อารยธรรมและไหม
๓. เป5นศูนย*กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค2าในภูมิภาค และการค2าชายแดน
๔. เป5นแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ*ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได2ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน* “แหลงผลิตสินค2าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย*กลางผลิตภัณฑ*ไหม และการ
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม” เป5น “ศูนย*กลางเกษตรอุตสาหกรรม ทองเที่ยวอารยธรรม Logistic และการค2า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุมอาเซียน”
เปUาประสงครวม (Goal)
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข2าสูครัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด2านการทองเที่ยวอารยธรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศ
อาเซี่ยน
๓. เพื่อพัฒนาให2เป5นศูนย*กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค2าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)จํานวน ๓ ด<าน คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เพื่อขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข2าสูครัวโลก
เปFาประสงค*
๑. ข2าวหมอมะลิและผลิตภัณฑ*แปรรูปได2มาตรฐานเป5นที่ยอมรับทั้งในประเทศตางประเทศ
๒. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ*แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน
๓. สงเสริมการปลูกอ2อยเข2าสูโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให2ได2มาตรฐาน
๔. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว*เพื่อการค2าในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการทองเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค2าชายแดน เชื่อมโยงกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปFาประสงค*
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และได2มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน
เปFาประสงค*
1. สร2างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค2าและการค2าชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ
------------------------------------------------สรุปสาระสําคัญ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา
๕๓/๒ บัญญัติให2จังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดให2สอดคล2องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและตอบสนองความต2องการของประชาชนในท2องถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงได2จัดทํากรอบยุทธศาสตร*การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัด
ให2สามารถใช2เป5นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
๑.แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” ให2เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป5น
ธรรมและมีภูมิคุ2มกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค*รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน*ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร*พระราชทาน
เข2าใจ เข2าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให2สังคม
สมานฉันท* และอยูเย็นเป5นสุขรวมกัน
๑.๒ หลักการมุงสร2างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อสร2างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล2องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร*การพัฒนาภาคให2สอดคล2องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต2กระแสโลกาภิวัตน*ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล2อมภายนอกเป5นปKจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศเป5นผลให2จําเป5นต2องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให2เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้น จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศให2เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2เพื่อเป5นฐาน
การพัฒนาด2านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร- แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่
อรัญประเทศ-สระแก2ว -ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงากระบี่-สุราษฎร*ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต2 (North South Economic Corridor)
ได2แก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค*-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคายอุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง -ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก2ว-บุรีรัมย*มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศโดยเน2น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต2 และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส*และโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้าํ และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

๒.๔ สร2างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให2
ยั่งยืน ได2แก พัฒนาแหลงน้ําให2เพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล2อมเมืองและแหลงอุตสาหกรรมและการ
จัดให2มีการจัดการใช2ประโยชน*ที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร*การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันด2านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด2านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว การตั้งองค*กร
รวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกด2านการค2า การลงทุน และสงเสริมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ2าน
(๒) สร2างคนให2มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให2มีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญ
K ญารอบรู2เทากันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได2อยางมีคุณภาพ
(๓) สร2างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให2เข2มแข็ง เพื่อสร2างความมั่นคงด2านอาหารแก2ไขปKญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได2
อยางอบอุน
(๔) ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2สมบูรณ* โดยเรงอนุรักษ*และฟ]^นฟูพื้นที่ป€าไม2ให2ได2 ๑๕.๙
ล2านไร หรือร2อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปFองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟ]^นฟู
ดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย*
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
- กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบด2วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย* สุรินทร* มุงเน2น
การพัฒนาระบบชลประทานให2เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศน*และอารยธรรมขอมด2วยการสร2างคุณคาเพิ่มและพัฒนาเส2นทาง
๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข2าวหอมมะลิอินทรีย*ในทุงกุลาร2องไห2เพื่อการสงออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป5นประตูสูอินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส2นทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด2วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข2มแข็ง
(๗) โครงการฟ]^นฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปX
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน “โคราช เมืองหลวงแห&งภาคอีสาน”
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ศูนย*กลาง Logistic
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ และสร2างสังคมสิ่งแวดล2อมที่
มีคุณภาพให2โคราชเป5นเมืองนาอยูรองรับประชาคมอาเซียน)
เปUาประสงครวม
๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร
แบบครบวงจร สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การทองเที่ยว และ OTOP
๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได2กระจายโอกาสให2คนจน สงเสริม
พัฒนาด2านการศึกษา และสาธารณสุขอยางมีคุณภาพให2ครอบคลุมและเทาเทียมทุกกลุม
๓. เพื่ออนุรักษ*ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมและแก2ไขปKญหามลภาวะ
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให2มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก (Food Valley)
๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๓. พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เป5นมิตรกับสิ่งแวดล2อม
๔. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปNนครัวของโลก
เปUาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. เพื่อสงเสริมพัฒนาสินค2าเกษตรอุตสาหกรรมเป5น Food Valley
๒. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนชวยลดต2นทุนการผลิต
๓. เพื่อเพิ่มรายได2จากการทองเที่ยวและจําหนายสินค2า OTOP
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาปKจจัยแวดล2อมการผลิตสินค2าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนสง และระบบ
โลจิสติกส* ไปสูภูมิภาคอินโดจีน
๒. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู2ประกอบการ SMEs และผู2บริโภคในอาเซียน
๓. แปรรูปสินค2าเกษตรเป5นพลังงานทดแทนเพื่อลดต2นทุนการผลิต
๔. เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)
ยุทธศาสตรที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เปUาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. เพื่อแก2ไขปKญหาความยากจน
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด2านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทาเทียม
๒. สงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ
๓. ดูแลผู2สูงอายุ เด็ก สตรี และผู2ด2อยโอกาส
๔. สร2างการจ2างงาน รายได2 และการเข2าถึงแหลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให2แกแรงงาน
๕. รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตางด2าว อาชญากรรม คุ2มครองสิทธิ
เสรีภาพและความยุติธรรม

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน&าอยู&ที่เปNนมิตรกับสิ่งแวดล<อม
เปUาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. เพื่ออนุรักษ*ฟ]^นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
๒. เพื่อปFองกันและแก2ไขปKญหามลภาวะ
๓. เพื่อเตรียมความพร2อมรองรับสาธารณภัยตาง ๆ
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดการเมืองนาอยูแบบบูรณาการ
๒. ฟ]^นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมสร2างเมืองสีเขียว
๓. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล2อม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
เปUาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. เพื่อจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียม
๒. เพื่อแก2ไขปKญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร2อนของประชาชน
๓. เพื่อควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให2มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน
๒. เพิ่ มศั กยภาพบุ คลากร เทคโนโลยีใ ห2มีส มรรถนะสูงทันสมัย เพื่อเตรี ยมความพร2อมเข2า สูประชาคม
อาเซียน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร*และงบประมาณ

แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร<อมเพื่อเข<าสู&ประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองส&วนท<องถิ่น
๑. กลุม อปท. ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบ2าน
ผลกระทบ
เส2นทางคมนาคมไมครอบคลุมและ
ทรุดโทรม

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ

- จัดทําแผนยุทศาสตร* อปท. โดยการพัฒนาระบบคมนาคม
การไฟฟFา การพัฒนาแหลงน้ํา และระบบน้ําประปาให2ได2
มาตรฐาน และสอดคล2องกับยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด
- สนั บ สนุ นการเชื่ อมถนนในความรั บ ผิ ด ชอบของ อปท.
การจัดทํา ปF ายเส2 นทางสองภาษาให2 มีค วามชั ดเจน เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการสัญจร
ปKญหารุกรานที่ดินทํากิน ทรัพยากรป€า - ออกข2อบัญญัติและเทศบัญญัติด2า นทรัพ ยากรธรรมชาติ
ไม2ถูกทําลายและแหลงน้ําเนาเสีย
และสิ่งแวดล2อม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปลอยน้ํา
เสียและจัดเตรียมพื้นที่ทิ้งขยะ
- สงเสริมการอนุรักษ*ป€าไม2และสิ่งแวดล2อม โดยการปลูกป€า
รักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ
ของแหลงทองเที่ยว
- สงเสริ ม การมี ส วนรวมของชุ ม ชนในการบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ปKญหาโรคติดตอ โรคระบาดและความ - จั ด เตรี ย มความพร2 อ มด2 า นบุ ค ลากรและอุ ป กรณ* ท าง
ไมเพียงพอของเจ2าหน2าที่สาธารณสุข
สาธารณสุข เพื่อปFองกันโรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่
ปKญหาการสื่อสารซึ่งอาจกอให2เกิด
- สงเสริม การเรี ย นภาษาอั ง กฤษและภาษาตางประเทศ
ความเข2าใจไมตรงกัน
เพื่อนบ2านและพัฒนาบุคลากรด2านการศึกษาให2มีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บ2าน
ปKญหาอาชญากรรมข2ามชาติ
- จัดหาอาสาสมัครสอดสองดูแลความผิดปกติประจําชุมชน
การลักลอบด2านมนุษย* อาวุธ และยา
หาพบวามีความผิดปกติให2ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ
เสพติด
เพื่อดําเนินการตอไป

๒. กลุม อปท. ที่ต2องสงเสริมด2านโครงสร2างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ผลกระทบ
เส2นทางคมนาคมไมครอบคลุมและ
ทรุดโทรม

สถานีบริการด2านพลังงานไมเพียงพอ
และบริการเร็ว
พื้นที่ดานชายแดนมีความคับแคบไม
สามารถรองรับการจราจรในชัว่ โมง
เรงดวน

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- สนับสนุนงบประมาณกอสร2างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให2ได2มาตรฐาน โดยให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร*
การพัฒนาจังหวัด
- ให2 อบจ. เป5นเจ2าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค*กรรวม
โดยดําเนินการพัฒนาเส2นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ
- สนับสนุนให2มีการใช2พลังงานทางเลือก
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยงข2อง เพื่อจัดให2มีศูนย*บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
การตรวจปลอยจุดเดียว (Single Service Inspection)
และดานศุลกากรแบบ Single Winder

๓. กลุม อปท. ที่ต2องสงเสริมด2านการค2าและการลงทุน
ผลกระทบ
อุปสรรค*ในการเข2าถึงแหลงลงทุน

ผู2ประกอบการขาดความรู2ความเข2าใจ
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรสงผลให2มี
การลักลอบทําการค2าตามแนวชายแดน
ไมมีจุดกระจายสินค2าและศูนย*บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ

สินค2าและบริการที่แตละประเทศมี
ลักษณะคล2ายกัน

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- สนับสนุนให2สถาบันการเงินผอนปรนการปลอยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่ศักยภาพในการขยายและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีใหมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- สนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกร
- ประสานหนอยงานที่เ กี่ ย วข2 องในการสร2 า งความรู2 ค วาม
เข2 า ใจทางด2 า นการค2 า การลงทุ น และเรื่ อ งระเบี ย บพิ ธี
ศุลกากร
- สงเสริมการดําเนินการกอสร2างศูนย*กระจายและสงสินค2า
และศู น ย* บ ริ การเบ็ ด เสร็ จ โดยให2 อปท. อํ า นวยความ
สะดวกในเรื่องข2อมูลข2อเสนอแนะ และประสานให2เอกชน
ดําเนินการ
- จั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมเพื่ อ เป5 น ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาพื้ น ที่
การค2าและการลงทุน
- สงเสริ ม แลพั ฒ นาด2 า นการรวมกลุ มผู2 ป ระกอบการใน
ลั ก ษณะของการรวมกลุ มเครื อ ขายอุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพื่ อให2 ผู2 ป ระกอบการมี ค วามเข2 ม แข็ ง และ
สามารถเพิ่มขีดอํานาจตอรองกับผู2ค2ารายใหญได2

๓. กลุม อปท. ที่ต2องสงเสริมด2านการค2าและการลงทุน(ตอ)
ผลกระทบ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร
ข2อมูล

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- เรงรั ด ให2 มี ก ารจั ด ทํ า ระบบโปรกรมแผนที่ ภ าษี แ ละ
ทะเบี ยนทรัพ ย*สิ น เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการจั ดเก็บ
ภาษีให2ครอบคลุมทุก อปท. เชน ภาษีโรงเรือง ภาษีปFาย
เป5นต2น
- อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค2า (อบจ.)

๔. กลุม อปท. ที่ต2องสงเสริมด2านการทองเที่ยว
ผลกระทบ
ขาดระบบบริหารจัดการและ
บูรณการแหลงทองเที่ยว/การพัฒนา
บุคลากรด2านการทองเที่ยว/
การบํารุงรักษาและฟ]^นฟูแหลง
ทองเที่ยว

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ

- พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวให2เป5นระบบและมี
คุณ ภาพ ได2 แก การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง อนุ รักษ*,การ
สร2างเส2นทางเครือขายทองเที่ยว/กิจกรรมทองเที่ยวรวมกัน
ระหวาง อปท.ที่มีแหลงทองเที่ยว/กิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยง
กั น ในจั ง หวั ด และจั ง หวั ด ที่ อ ยู ติ ด กั น ,การจั ด การด2 า นการ
ทองเที่ยว,การบริหารจัดการทรัพยากรด2านการทองเที่ยว,การ
บริหารจัดการทรัพ ยากรการทองเที่ยวให2มีความยั่งยืนและ
เกิดมูลคาเพิ่ม เป5นต2น
- พั ฒนาบุ ค ลากรด2 า นการทองเที่ย วทุกภาคสวนให2 มีค วามรู2
ความเข2าใจในการบริหารการและด2านภาษีเพื่อเป5นการสร2าง
มาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว
- ประสานทุ กภาคสวนให2 บํา รุ งรั กษา ฟ]^ นฟู และพั ฒ นาแหลง
ทองเที่ยว โดยนําการจัดการความรู2มาใช2ในการดําเนินงาน
- จัดเก็บภาษีจากแหลงทองเที่ยว
การประชาสัมพันธ*ไมตอเนื่องสิ่ง
- เพิ่ ม ชองทางในการประชาสั ม พั น ธ* แ หลงทองเที่ ย วและ
อํานวยความสะดวก เชน ปFายชี้ทาง
กิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ได2แก เว็บไซด*.สื่อวิทยุ
และศูนย*บริการนักทองเที่ยวยังไมได2
และโทรทัศน*
มาตรฐาน
- จัดตั้งศูนย*บริการนักทองเที่ยวที่ได2มาตรฐานและมีเจ2าหน2าที่มี
ความรู2ภาษาตางประเทศให2บริการ
- ประชาสัมพันธ*ให2นักทองเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจร
ชองประเทศไทยและกํ า ชั บ ให2 เ จ2 า หน2 า ที่ ที่ มี ส วนเกี่ ย วข2 อ ง
เข2มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

๕. กลุม อปท.ที่ต2องสงเสริมด2านการศึกษา
ผลกระทบ
เจ2าหน2าที่และประชาชนสวนใหญไม
สามารถใช2ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ2านในการสื่อสารได2
อยางมีประสิทธิภาพ

การสืบค2นข2อมูลของหนวยงานภาย
ในประเทศที่อยูอยางจํากัดเนื่องจาก
การจัดทําข2อมูลไมเป5นระบบและ
ความล2าหลัง
การเรียนการสอนของไทยไม
สอดคล2องกับประเทศสมาชิกอาเซียน

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- สนับสนุนให2สถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนาเยาวชนให2
สามารถใช2 ภาษอัง กฤษในการสื่อสารและสอดคล2องกับ
ความต2องการของท2องถิ่นและตลาดรงงาน
- จัดสรรงบประมาณในการจ2า งครูสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ2าน/ครูชาวตางชาติให2พอเพียงกับ
ความต2องการของโรงเรียน
- ปรับปรุ งหลักสูต รการสอนภาษาตางประเทศโดยเน2นที่
การฟKงและพูดเพื่อติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ
- สร2างชองทางการติดตอสื่อสารที่เป5นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนข2อมูลให2มีความทันสมัยอยูเสมอ
- ปรั บ ปรุ ง sหลั กสู ต รการศึ ก ษาให2 ส อดคล2 องกั บ ประเทศ
สมาชิ ก เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาตอ
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อนบ2าน

๖. กลุม อปท. ที่ต2องสงเสริมด2านสาธารณสุข
ผลกระทบ
ปKญหาโรคติดตอ โรคระบาด และ
สุขอนามัย

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- สงเสริมด2านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๑๔ ด2าน ได2แก
๑. การสุขศึกษา (health education)
๒. โภชนาการ (nutrition)
๓. การจั ด หาน้ํ า สะอาดและการสุ ข าภิ บ าล (Water
Supply and Sanitation)
๔. การเฝF า ระวั งโรคประจํา ถิ่น (Surveillance for
Local Disease Control)
๕. การสร2างภูมิคุ2มกันโรค (immunization)
๖. การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครั ว
(Maternal Child Health and Family planning)
๗. ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ขั้ น พื้ น ฐ า น ( Simple
Treatment)
๘. การจัดหายาที่จําเป5น (Essential Drugs)
๙. สุขภาพจิต (Mental Health)

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ

ผลกระทบ
ปKญหาโรคติดตอ โรคระบาด และ
สุขอนามัย (ตอ)

๑๐. ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
๑๑. การอนามัยสิ่งแวดล2อม (Environmental Health)
๑๒. การคุ2มครองผู2บริโภค (Consumer Protection)
๑๓. การปFองกันและควบคุ2มอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ
(Accident and Noncommunicable Disease
Control)
๑๔. การปFองกันและควบคุมโรคเอดส* (AIDS)
- วางแผนรองรับการเข2ามาของแรงงานและนักทองเที่ยว
โดยการจัด ตั้งหนวยงานเพื่อรับ การตรวจโรค ปFองกั น
โรค และรักษาโรค
- กํา หนดมาตรฐานการตรวจเยี่ยมแหลงเสื่อมโทรมที่ มี
ความเสี่ยงด2านสุขภาพและยาเสพติดอยางจริงจัง
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจํ า หมู บ2 า น ซึ่ ง อยู ในความดู แ ลของกระทรวง
สาธารณสุขให2เป5นกําลังสําคัญของ อปท.

๗. กลุม อปท.ที่ต2องสงเสริมด2านสิ่งแวดล2อม
ผลกระทบ
ปKญหาขยะ แหลงน้ําเนาเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานที่ดินทํากิน และการ
ทําลายทรัพยากรป€าไม2

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ
- จัดระบบการเก็บขยะมูลฝอยและให2 อบจ. เป5นแมขาย
ในการสร2าง โรงกําจัดขยะรวมและการแยกขยะ
- วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท.
- ออกข2อบัญญัติและเทศบัญญัติด2านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต2นน้ํา
และบังคับใช2กฎหมายอยางเข2มงวด
- จัดการที่ดินทํากินและแบงเขตพื้นที่ป€าอุทยานและป€า
สงวนให2มีความชัดเจน
- สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนใน
เรื่ องการอนุ รักษ* ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล2 อม
ของท2 อ งถิ่ น เชน การจั ด ตั้ง อาสาสมั ครรัก ษาป€ า และ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน

๘. กลุม อปท.ที่ต2องสงเสริมด2านอัตลักษณ*
ผลกระทบ
การสงเสริมอัตลักษณ*ของตนเองและ
เรียนรู2อัตลักษณ*ของประเทศเพื่อนบ2าน
“รู2เขา รู2เรา”

แนวทางการดําเนินงานอยางเป5นรูปแบบ

- สงเสริมให2สถาบันการศึกษาเป5นหนวยงานหลักในการ
ถายทอดอัตลักษณ*ของชุมชน อัตลักษณ*อาเซียน และ
เผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ2าน
- ปลู กฝKง อัต ลั กษณ* ที่สํ า คั ญให2 แกเด็ กและเยาวชน เชน
ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น ภาษาท2 อ งถิ่ น การแตงกาย
การละเลนพื้นบ2าน อาหารและขนมไทย
- สงเสริ ม การศึ ก ษาและค2 น คว2 า ถึ ง แหลงที่ ม าของ
วั ฒ นธรรมท2 อ งถิ่ น เพื่ อเอมโยงให2 รู2 สึ ก ผู2 พั น เป5 น หนึ่ ง
เดียวกัน
- สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนที่มี วิถีชีวิตที่ แสดง
ถึ งอั ตลั กษณ*วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ของท2องถิ่น
- จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประวัติศาสตร*และอัตลักษณ*
ของท2องถิ่น
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอัตลักษณ*ระหวางไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน เชน การจัดการแขงขัน
กีฬาพื้นบ2าน

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส&วนท<องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตรการสานต&อแนวทางพระราชดําริ
๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยูหัวฯ เมื่อปf
๒๕๓๘ เพื่อแก2ไขและปFองกันปKญหาอุทกภัยอยางเป5นระบบ
๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร2างแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก2ไขปKญหาน้ําทวมและน้ําแล2ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให2เป5นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด2านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให2เป5นผู2มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓ สนับสนุนให2มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2เป5นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป5น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ สนับสนุนศูนย*คอมพิวเตอร*ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริมให2
ประชาชนทุกหมูทุกระดับให2เตรียมพร2อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข2าสูประชาคมอาเซียนในทุกด2าน
๒.๕ สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ*พชื และเมล็ดพันธุ*พืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมให2เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ*พืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความรวมมือและให2ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒ ลดต2นทุนการผลิตและเพิม่ มูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให2มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและให2ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบ2าน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบเกา
ให2มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค2าทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช2 เพื่อเพิ่มมูลคาสินค2าและปริมาณสินค2าคุณภาพในท2องถิ่น สงเสริมการกระจายสินค2า
ไปสูทั้งภายในและตางประเทศ โดยการรวมมือและให2ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๕ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความรวมมือและให2ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๓.๖ สงเสริมประชาชนในท2องถิ่นให2มีการเลี้ยงสัตว*เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหนายและเพื่อการ
อนุรักษ* โดยขอความรวมมือและให2ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาสังคม
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู2นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ2าน และชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อเป5น
ผู2นําการพัฒนาชุมชนและท2องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ2านให2พึ่งตนเองได2 ให2ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่
ดีและเข2าถึงทุกชุมชน
๔.๓ สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และด2อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให2เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให2มีความรู2ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม
เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได2อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

๔.๔ สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท2องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับ
เข2าสูประชาคมอาเซียน
๔.๕ ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค*กรปกครองสวนท2องถิ่นทุกระดับ เพื่อปFองกันและ
ให2มีการปราบปรามและแก2ไขปKญหาการเสพ การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖ ดําเนินการโครงการ เพื่อให2บริการประชาชน และรับทราบปKญหา อุปสรรค และความต2องการ
ของประชาชนในพื้นที่
๔.๗ สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู2ที่เป5นแบบอยางที่ดี และสร2างคุณประโยชน*ตอสังคม รวมทั้ง
จัดสร2างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู2มีคุณูปการ และสร2างชือ่ เสียงให2แก
จังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบ2าน (อสม.)
๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนให2การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ2านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให2ประชาชนได2รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ* โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองค*กรที่เกี่ยวข2อง
๕.๓ สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ2านและชุมชน ให2มีสุขภาพแข็งแรง โดยให2การ
เรียนรู2การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปFองกันโรคการใช2ยาอยางถูกต2อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน*และการเข2ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด2านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย*
๖. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด2านโครงสร2างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให2สอดคล2องกับ
ความจําเป5นและความต2องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๖.๒ กอสร2าง ปรับปรุงเส2นทางการคมนาคมอยางทั่วถึงให2สามารถตอบสนองความต2องการ และแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน โดยเฉพาะเส2นทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยว และ
พื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องกับการดํารงชีวิตของประชาชน
๖.๓ ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองค*กรปกครองสวนท2องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู2ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการกอสร2าง ปรับปรุง เส2นทางคมนาคม
๖.๔ ประสานในการแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชนในด2านสาธารณูปโภค และสงเสริมให2
ประชาชนเข2าใจในการใช2และรักษาสาธารณูปโภคอยางคุ2มคา
๖.๕ ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก2ไขปKญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป5นระเบียบในการให2บริการแกประชาชน
๗. ยุทธศาสตรด<านการพัฒนาการท&องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและสงเสริมกิจกรรมด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท2องถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษ*สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
๗.๒ พัฒนาและฟ]^นฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สร2างแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมด2านการทองเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุ2นเศรษฐกิจ และสร2างรายได2จากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓ สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผู2ประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสร2างเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค2าและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค2าและขยายตลาดสินค2าทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
๗.๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับ
หมูบ2านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร2างความเป5นเลิศทางด2านกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

๘. ยุทธศาสตรด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร2างการบริหารงาน เพื่อให2รองรับการปฏิบัติภารกิจหน2าที่ ตามที่กฎหมายกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข2าสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร2างความสัมพันธ*และ
แลกเปลี่ยนความรู2และทัศนคติในด2านตางๆ กับองค*กรปกครองท2องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ตางๆ ในโลก
๘.๒ นําระบบสารสนเทศมาใช2ในการบริหารงานภายในองค*กร เพื่อให2บริการกับประชาชนให2สะดวก
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชน*สูงสุดของประชาชน ผู2รับบริการเป5นสําคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให2ได2รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู2 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานให2เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน องค*กร
ปกครองสวนท2องถิ่น เพื่อพัฒนาท2องถิ่น สร2างประโยชน*สูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕ เปPดโอกาสให2ประชาชนได2เข2ามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความต2องการ ของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙. ยุทธศาสตรด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๙.๑ สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ
๙.๒ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค*กรที่เกี่ยวข2อง
ในการเตรียมความพร2อมในการปFองกันภัย และการชวยเหลือผู2ประสบภัย
๙.๓ สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล2องวงจรปPดในเขตชุมชน และสถานที่สาํ คัญ เพื่อสร2าง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน
๙.๔ สนับสนุนการฝOกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และอาสาสมัครปFองกันภัยฝ€ายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อเป5นกําลังสนับสนุนเจ2าหน2าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ2าน
๑๐. ยุทธศาสตรด<านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
๑๐.๑ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองค*กรปกครองสวนท2องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ]^นฟูและอนุรักษ*ธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และป€าไม2ให2มีความอุดมสมบูรณ*
๑๐.๒ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องค*กรปกครองสวนท2องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค*สร2างจิตสํานึก เพือ่ ปFองกันและแก2ไขปKญหามลพิษและปKญหาสิ่งแวดล2อมของชุมชนท2องถิ่นทุก
ระดับ
๑๐.๓ สงเสริม สนับสนุนและสร2างความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวข2อง องค*กรปกครองสวน
ท2องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเป5นระบบ

การพัฒนาตามนโยบายของผู<บริหารท<องถิ่น
นโยบายของการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ แบงออกเป5นด2านตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. นโยบายด<านการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ พร2อมพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาโครงสร2างพื้นฐานสาธารณูปโภคให2แก
ประชาชนอยางทั่วถึง ด2วยความเหมาะสมและเป5นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายและให2ประโยชน*แกสวนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท2องถิ่นข2างเคียงได2อยางมี “คุณภาพ”
๒. นโยบายด<านการปกครอง
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได2ตามวิสัยทัศน* นั้น จะนําหลักธรรมาภิบาล มาเป5นแนวทางตาม
ความเหมาะสมแกโอกาสและเรื่องนั้นๆ ได2แก
- หลั ก คุ ณ ธรรมยึ ด มั่ น ความถู ก ต2 อ ง ดี ง าม มี จ รรยาบรรณตามระบบคุ ณ ธรรม ๔หลั ก คื อ
ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในตําแหนง, ความเป5นกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณี
- หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป5นธรรม เสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
- หลักความคุ2มคายึดมั่นการใช2ทรัพยากรอยางคุ2มคา ให2เกิดประโยชน*สูงสุด
- หลักความโปรงใสสามารถตรวจสอบได2 มีเหตุผลเพียงพอ ให2ประชานสามารถเข2าถึงข2อมูล โดยไม
สงผลกระทบทางลบตอเทศบาลฯ
- หลักการมีสวนรวมเปPดโอกาสให2ทุกภาคสวน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟKงความคิดเห็น แตขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม พึงอ2างอิงถึงประโยชน*ของสวนรวม
- หลักความรับผิดชอบรวมกันยึดมั่นติดตามผลของการทํางาน พร2อมแก2ไขและชี้แจง
๓. นโยบายด<านเศรษฐกิจและสังคม
สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝOกอบรมให2ความรู2สร2างอาชีพตามความต2องการและ
ความถนัดของประชาชนอยางยั่งยืน ตามศักยภาพของเทศบาลฯ เพื่อสร2างรายได2และพัฒนาคุณภาพชีวิตให2ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ2านเมืองและสอดคล2องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน2าและสงเสริมการ
เรียนรู2 และการใช2เทคโนโลยีอยางเหมาะสมให2แกทุกเพศทุกวัย ภายใต2พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยูหัวฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
(ภายใต2กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ2มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู2
คูคุณธรรม)
เสริมสร2างความรักความเข2าใจตอกันในเรื่อง “รู<รักสามัคคี” ให2แกประชาชนและทุกภาคสวน เพื่อให2
มีทัศ นคติ ที่ดี ตอการอยู รวมกัน รวมกันพั ฒนาให2ดีขึ้น ให2 เข2 า ใจความคิ ดตาง แตไมแตกแยกความสามั ค คี
ยอมรับกติกาของสังคม บนพื้นฐานความเป5นไทย ความเป5นคนปรุใหญ มีความรักความเข2าใจ ดั่งครอบครัว
เดียวกัน เทศบาลฯ จะให2การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และผู2ด2อยโอกาสด2วยความ
หวงใย เอาใจใสและเอื้ออาทร เพื่อให2ปรุใหญเป5นสังคมที่นาอยู และเป5นการแบงเบาภาระของครอบครัว ให2
ความเป5นอยูที่ดีขึ้น
๔. นโยบายด<านการเมือง
การบริหารเทศบาลฯ จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป5น
ประมุขของประเทศ ให2แกประชาชน เพื่อให2ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเน2นการมีสวนรวม ให2เกิด
ความเข2 าใจ เข2า ถึงปK ญหาและความต2องการ ภายใต2ค วามเป5นไปได2 จากทรั พยากรที่มี ด2ว ยแนวคิ ด “โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน เปNนของประชาชน”
สร2างผู2นําชุมชนและให2เป5นแบบอยางที่ดีแกชุมชน ภายใต2ลักษณะอันพึงประสงค* เพื่อให2สอดรับกับ
นโยบายด2 า นอื่น ๆ ด2 ว ยตระหนั กถึ งภาระหน2 า ที่ เพื่อ รวมกัน พั ฒนา ปรุ ใหญให2 เป5 น เมื องนาอยู ได2 อยางมี
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

๕. นโยบายด<านสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม
เทศบาลฯ สงเสริมให2ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน2น
การสร2างภูมิคุ2มกันเป5นหลัก และการแก2ไขรักษาควบคูกัน ให2ความสําคัญกับการออกกําลังอยางสม่ําเสมอ รู2จัก
ปFองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข2เจ็บ และให2ความรู2เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เชน
โรคเท2าช2าง
ประชาชนจะได2รับทราบข2อมูลขาวสารที่แท2จริงของปKญหาสิ่งแวดล2อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล2อม
อื่น ๆที่จ ะให2ผ ลกระทบตอชีวิตความเป5 นอยู ในปK จ จุบันและในอนาคต เพื่อรวมระดมความคิ ด เตรี ยมการ
วางแผนแก2ไข รับมือและปFองกันปKญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต2การยอมรับของสวนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ&
น&าอยู&”
๖. นโยบายด<านการให<บริการ
สงเสริมให2ชุมชนมีความเข2มแข็งความสามัคคี สร2างเครือขายสามารถกระจายขาวสารจากเทศบาลฯ
สูชุมชนและเป5นตัวกลางสงความต2องการของประชาชนสูเทศบาลฯ อยางถูกต2องและรวดเร็ว
ประชาชนจะสามารถเข2าถึงบริการตางๆของเทศบาลฯ ได2อยางเสมอภาค และเมื่อผู2รับบริการมี
ปKญหาใดๆ เทศบาลฯจะรวมแก2ไขปKญหาตางๆ เพื่อหาแนวทางที่เกิดประโยชน*แกทุกฝ€ายที่เกี่ยวข2องมากที่สุด
ภายใต2แนวคิดเทศบาลปรุใหญ “ห&วงใย รับใช<ประชาชน”
จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแกการพัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญมาใช2 ให2เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปรงใส ตรวจสอบได2และประหยัดทั้งเวลาและคาใช2จาย สอดคล2องกับระเบียบ
และกฎหมาย
๗. นโยบายด<านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลฯ จะเน2นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชนทุกคน เพื่อความอยูดี รู2สึกอบอุนและ
ไว2วางใจ จะประสานงานและให2ความรวมมือกับทุกฝ€ายที่มีหน2าที่รับผิดชอบ สร2างจิตสํา นึกด2านความเป5น
สังคมที่ดี การอยูรวมกันแบบชุมชนที่เอื้ออาทรกันจัดอบรมให2ความรู2 ความเข2าใจ ปรับทัศนคติแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร2างอาสาสมัคร จิตสาธารณะให2มีสวนรวมในการเฝFาระวัง ปFองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย*สินของประชาชนทุกคน ทําให2ปรุใหญเป5น “เขตความปลอดภัย”
๘. นโยบายด<านการศึกษา
สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝKงการใฝ€รู2 ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงผู2สูงอายุ สนับสนุนการศึกษาทางเลือก
ให2ความรวมมือและสร2างกิจกรรมรวม กับโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาลฯ และโรงเรียนอื่นๆที่ร2องขอความ
รวมมือ สนับสนุนการเรียนรู2เกี่ยวกับภูมิปKญญาท2องถิ่น การอนุรักษ*ท2องถิ่น ให2สอดคล2องกับประวัติศาสตร*
ท2องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เชน ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีตางๆ สงเสริมให2ประชาชนเกิดการ
เรียนรู2ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอบ2านปรุใหญ สร2างจิตสาธารณะ ปลูกฝKงการ
เสียสละเพื่อสวนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให2สอดคล2องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุงศาสนาและ
แหลงเรียนรู2ตางๆ ให2ความรวมมืออยางดีกับ วัดและแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร”
บ2าน วัด โรงเรียน
๙. นโยบายด<านการบริหารจัดการ
ด2า นการบริ หารจั ดการจะยึ ด เปF า หมายจากคํ า วา “ปรุใ หญนาอยู ” เป5 นหลั กบริ หารให2 เกิ ด ความ
ตอเนื่ อง โดยจะแบงออกเป5 น ๒ ด2 า น คื อ การจัด การภายใน และการจั ด การภายนอก โดยจะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบ ที่ยึดประโยชน*สวนรวมเป5นหลักด2วยลักษณะอันพึงประสงค* “ประตูสู&อีสาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ํา
ธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส ”

การจัดการภายใน จะเป5นการจัดการองค*กร ที่อยูภายใต2กฎหมายที่เกี่ยวข2อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ที่กําหนดไว2 ภายใต2อํานาจของผู2บริหารท2องถิ่น ที่สามารถสั่งการได2 ให2ความดีความชอบได2 ลงโทษได2 เพื่อให2
ดําเนินการตามวิสัยทัศน*ที่ได2เสนอไว2 และพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล2องกับ
นโยบายของภาครัฐและรวมมือกับสภาเทศบาล
การจัดการภายนอก จะเป5นการนํานโยบายของคณะผู2บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต2องการตางๆของประชาชน สูการปฏิบัติให2เกิดรูปธรรม สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชน
สวนใหญ โดยเน2นการมีสวนรวม ความโปรงใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย* เมตตา สร2างสรรค*และทันตอเหตุการณ*
โดยยึดหลัก “ข<าราชการที่ดี” (ข2า คือผู2รับใช2,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให2เกิดประโยชน*ที่ชอบ ที่
ถูก)....คือคนของพระราชาที่ทํางานให2เกิดประโยชน*ตอบ2านเมืองและจะสนับสนุนให2มีการประเมินในทุกๆ
กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป5นข2อมูลอ2างอิงและตรวจสอบ

๓.๒ ปfจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต&อการพัฒนา
๓.๒.๑ การวิเคราะหปfญหาและความต<องการของประชาชนในท<องถิ่น
๑.ปfญหาเศรษฐกิจ
๑.๑ ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ํา - ตลาดการสงออกสินค2าทางด2านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน2อยลง
- ผลิตผลที่ได2มาเกิดภาวะล2นตลาด
- ต2นทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น
- ไมมีการประกันราคาสินค2าทางการเกษตร
- ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป
- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่ํา
- ไมมีตลาดกลางสินค2าทางการเกษตร
- ราคาสินค2าทางการเกษตรตกต่ํา
- ไมมีที่ดินทํากินเป5นของตนเอง
- ประชาชนยังใช2วิธีการแบบดั้งเดิมในการผลิต
๑.๒ รายได2
- ประชาชนรายได2น2อย
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- ต2นทุนทางการเกษตรสูง
- งบประมาณ/กองทุนสงเสริมอาชีพไมเพียงพอ
- แหลงงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
- เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร
๑.๓ การรวมกลุมอาชีพ
- กลุมอาชีพที่มีอยูขาดความเข2มแข็ง
- ไมมีหนวยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร2างความรู2ในการ
บริหารจัดการเกี่ยวการเกษตร
- ขาดการสงเสริมอาชีพ
๑.๔ ความรู2และเทคนิคการพัฒนา
อาชีพ

๑.๕ ปKญหาการวางงาน

๒.ปfญหาด<านสังคม
๒.๑ การปFองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- ประชาชนยังขาดความรู2ความเข2าใจ และยังขาดผู2นาํ ในการดําเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงผลผลิตให2มีระยะใช2ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ
สินค2าให2ดียิ่งขึ้น ตามความต2องการของตลาด
- ไมมีอุปกรณ*ที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
- ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น
- ไมมีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการทําการเกษตร
- จํานวนบุคลากรที่มีความรู2ด2านการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยังไมเพียงพอกับจํานวนประชากรในตําบล และยังไมถึงเปFาหมายที่วางไว2
- ประชาชนสวนใหญยังไมมีความรู2ในการที่ปFองกันภัยในเบื้องต2น
- อัตรากําลังที่ให2การสนับสนุนไมเพียงพอตอประชาชนในพื้นที่ทั้งตําบล

๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร2อย - ขาดแผนการปFองกันอาชญากรรม
ของชุมชน
- ชุมชนขาดความเข2มแข็งและสามัคคี
- ขาดงบประมาณและบุคลากร
๒.๓ ยาเสพติด

- ยังมียาเสพติดในพื้นที่
- การให2ความรู2เกี่ยวกับยาเสพติดยังไมทั่วถึง

๒.๔ การแก2ปKญหาสังคมและความ - ประชาชนสวนใหญมีความยากจน
- ภาระหนี้สินเป5นจํานวนมาก
ยากจน
- ขาดแคลนทุนทรัพย*ในการประกอบอาชีพ
- ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ
๒.๕ สวัสดิการสังคม

๓.ปfญหาโครงสร<างพื้นฐาน
๓.๑ คมนาคม

- งบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการยังไมเพียงพอ
- ห2องสมุด ที่อานหนังสือพิมพ*ประจําหมูบ2านยังไมทั่วถึง
- ไมมีทุนการศึกษาสําหรับเด็กด2อยโอกาส
- ถนนเชื่อมระหวางหมูบ2านซึ่งเป5นถนนดินลูกรัง และบางแหง
ถูกน้ําทวมทําให2ถนนชํารุดเสียหาย
- สภาพถนนบางแหงเป5นหลุมเป5นบอ การสัญจรไปมาไมสะดวก
- ถนนภายในหมูบ2านยังมีจํานวนมากที่ยังไมได2พัฒนาปรับปรุงให2
สัญจรได2
- งบประมาณในการดําเนินการกอสร2าง ซอมบํารุง ยังไมเพียงพอ
- การกอสร2างภายในตําบลเป5นไปอยางลาช2า
- ไมมีระบบการวางผังเมือง

๓.๒ ไฟฟFาสาธารณะ

-

ไฟฟFาสาธารณะในพื้นที่ตาํ บลปรุใหญ ยังมีไมเพียงพอ
การประสานงานกับการไฟฟFาเป5นไปอยางลาช2า
ไฟฟFาแสงสวางภายในหมูบ2านยังไมเพียงพอ
ขาดงบประมาณ

๓.๓ ประปา

-

ขาดงบประมาณจัดสร2าง ซอมแซม บํารุงรักษา
ขาดการบริหารจัดการที่ดี
น้ําประปาไมเพียงพอ
คุณภาพของน้ํายังไมได2มาตรฐาน
เกิดภาวะขาดแคลนน้าํ ประปาในฤดูแล2ง

๓.๔ โทรคมนาคม

- โทรศัพท*สาธารณะในตําบลปรุใหญไมเพียงพอ

๓.๕ การระบายน้าํ

๔. ปfญหาแหล&งน้ํา
๔.๑ แหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค

๔.๒ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร

๕.ปfญหาด<านสาธารณสุข
๕.๑ การบริการด2านสาธารณสุข

-

ขาดการดูแลซอมแซมในบางจุดที่มีอยูแล2ว
การระบายน้าํ เป5นไปอยางลาช2า
เกิดน้ําทวมขังในบางพื้นที่
การกอสร2างรางระบายน้าํ หรือทอระบายน้ํายังไมเพียงพอ

- ในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญมีแหลงน้ําธรรมชาติและน้าํ บาดาลซึ่งมี
สภาพเป5นน้ํากรอยคอนข2างเค็มเป5นสวนใหญมีบางจุดเทานั้นที่
สามารถเจาะบอบาดาลนัน้ มาผลิตเป5นน้ําดื่มได2
- ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล2ง
- คุณภาพของน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคยังไมดี
- แหลงน้ําสําหรับการเกษตร จะใช2นา้ํ จากแหลงน้ําธรรมชาติ , เขื่อน
โพธิ์เตี้ย เขื่อนคนชุม , อางเก็บน้ําเถกิงพล และน้ําจากบอบาดาลที่
ขุดเจาะขึ้นมาใช2เอง ปริมาณที่ใช2ไมเพียงพอตอการทําการเกษตร
- แหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ตําบลปรุใหญมี ๔ แหง แตยังขาดการ
พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําให2เอื้อและสามารถใช2สอยได2อยางเต็มที่
- สระน้าํ บอน้าํ เดิม ตื้นเขิน
- ขาดงบประมาณในการจัดสร2างแหลงน้ําขนาดใหญ

- การให2บริการประชาชนในพื้นที่ของตําบลปรุใหญ ยังไมทั่วถึงและ
เพียงพอ
- มีเจ2าหน2าที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงานในการให2ความรู2ความเข2าใจ
กับประชาชนในพื้นที่
- ขาดบุคลากรด2านสาธารณสุข
- การเผยแพรและประชาสัมพันธ*ให2ความรู2ยังไมทั่วถึงและครอบคลุม
- วัสดุอุปกรณ*ในการให2บริการด2านสาธารณสุขมีน2อยและไมทันสมัย
- ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ*
- สถานที่ในการให2บริการไมเพียงพอ คับแคบ

๕.๒ สวัสดิการด2านสาธารณสุข

- งบประมาณในการให2บริหารด2านสาธารณสุขมีไมเพียงพอ
- หลักประกันสุขภาพไมทัว่ ถึง

๕.๓ โรคติดตอ

-

ยังมีโรคติดตอแพรระบาดในพื้นที่
ประชาชนขาดความรู2ในการปFองกันตัวเองจากโรคตาง ๆ
การประชาสัมพันธ*ยังไมทั่วถึงและครอบคลุม
ขาดงบประมาณในการปFองกัน

๖.ปfญหาด<านการเมืองการบริหาร
๖.๑การบริหารงานของเทศบาลตําบล -

สถานที่ติดตองานราชการคับแคบ
ไมมีที่พักคอยสําหรับผู2ติดตอราชการ
ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด2าน
ขาดวัสดุอุปกรณ* และเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ยังไมสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
การให2บริการประชาชนยังไมทั่วถึง
การเผยแพรประชาสัมพันธ*ข2อมูลขาวสารยังไมครอบคลุม
การจัดคนทํางานยังไมสัมพันธ*กับงาน
โครงสร2างภายในองค*กรยังไมชัดเจน
ขั้นตอนในการให2บริการยังไมชัดเจน ยุงยาก
กระบวนการให2บริการลาช2า
สภาพภูมิทัศน*บริเวณรอบเทศบาลตําบลยังไมดี
สิ่งอํานวยความสะดวกให2แกประชาชนยังไมเพียงพอ

๖.๒ บทบาทและหน2าที่ของผู2นํา

- การขาดการทําความเข2าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน2าที่ของ
การเป5นสมาชิกหรือผู2บริหารของเทศบาลตําบล
- การประสานงานและความรวมมือระหวางประชาชน , ผูน2 ําท2องถิ่น
และสมาชิกยังไมดีเทาที่ควร
- ขาดความสามัคคีภายในหมูบ2าน

๖.๓ การเมืองการปกครอง

- ประชาชนขาดความรู2 ความเข2าใจในกฎหมายพื้นฐาน
- ประชาชนขาดความรูค2 วามเข2าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน
- การมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมประชาธิปไตยในระดับ
ท2องถิ่น และระดับชาติมีนอ2 ย
- ประชาชนยังไมกล2าแสดงออกทางการเมือง
- การประชาสัมพันธ*ยังไมครอบคลุมและทั่วถึง

๗. ปfญหาการศึกษา , ศาสนา และ วัฒนธรรม
๗.๑ ด2านการศึกษา
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง
- ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน
- ผู2ปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเข2าเรียนในเมือง
- ขาดกองทุนและการสงเสริมให2เด็กศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
- เด็กมีแนวโน2มไมศึกษาตอหลังจากจบภาคบังคับแล2ว

๗.๒ ด2านศาสนา

-

ประชาชนไมคอยให2ความรวมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ศาสนสถานชํารุดทรุดโทรม
ขาดการทํานุบํารุงศาสนา
ประชาชนหางเหินการเข2าวัดฟKงธรรม
ขาดงบประมาณในการบูรณะซอมแซมวัด

๗.๓ ด2านวัฒนธรรม

- ขาดการสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงพืน้ บ2านและ
ภูมิปKญญาท2องถิ่น
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศเข2ามามีอิทธิพลตอเยาวชนมากขึ้น
- เยาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ*และรักษาวัฒนธรรมไทย

๗.๔ ด2านนันทนาการ

- ขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม
- ขาดการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
- ประชาชนไมคอยให2ความสนใจในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล

๘.ปfญหาด<านทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ ขยะมูลฝอย

และสิ่งแวดล<อม
- ปริมาณขยะที่มีแนวโน2มสูงขึ้นได2
- ประชาชนทิ้งขยะไมตรงตามภาชนะที่รองรับ
- ภาชนะในการรองรับยังไมเพียงพอและทั่วถึง
- ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไมดีเทาที่ควร

๘.๒ ทรัพยากรธรรมชาติ

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีไ่ มได2รับการดูแลหรือปรับปรุงให2ดีขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีท่ รุดโทรม
- ประชาชนขาดความรู2ความเข2าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ*
ปFองกัน บํารุงรักษาและฟ]น^ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- ประชาชนสวนใหญยังขาดการเอาใจใสดูแล และหวงแหนธรรมชาติ

๘.๓ สิ่งแวดล2อม

- เกิดมลภาวะเป5นพิษในบางพื้นที่
- มีการทิ้งน้ําเสียลงคลอง หรือแมน้ําสาธารณะ ทําให2น้ําเนาเสีย
- ไมมีอุปกรณ*ที่ทันสมัยในการควบคุมหรือปFองกันกําจัดมลภาวะที่
เป5นพิษ
- ขาดบุคคลากรที่จะดําเนินการด2านนี้โดยตรง
- ขาดความรู2ความเข2าใจในการที่ปFองกันปKญหาที่เกิดขึ้น
- ไมมีงบประมาณในการอนุรักษ* ปFองกัน บํารุงรักษาและฟ]น^ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา
สภาพปK ญ หาตาง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค* ก รปกครองสวนท2 อ งถิ่ น มี ม ากมาย แตคงเป5 น การยากที่ จ ะ
ดําเนินการแก2ไขได2ทุกด2านเนื่องจากข2อจํากัดในปKจจัยทางการบริหาร เชน งบประมาณไมเพียงพอ บุคคลากร
และวัสดุอุป กรณ*ของท2 องถิ่นมีจํา กัด เป5นต2 น ดังนั้นการวางแผนพัฒนาจึงจํา เป5นจะต2 องมีการคั ดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปKญหา เพื่อจะทราบวาจะดําเนินการแก2ไขปKญหาไหนกอน-หลัง ในการวางแผนพัฒนา
ท2องถิ่นตอไป
ความสําคัญของการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา
จากลักษณะของประเด็นหลักในการพัฒนา ๔ ประเด็นหลัก จะเห็นได2วา “ปKญหา” เป5นประเด็นสําคัญ
และมีขอบเขตกว2างขวางมากกวาประเด็นอื่น ๆ เนื่องจากเป5นประเด็นที่สามารถแสดงถึงลักษณะขอบเขต และ
สาเหตุที่เดนชัด ดังนั้น จึงจะต2องนําปKญหาตางๆ ดังกลาวมาดําเนินการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของ
ปKญหา
องค*กรปกครองสวนท2องถิ่น จะต2องทําการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปKญหาเพราะ
๑. สิ่งที่กําหนดวาเป5นปKญหาในขั้นแรกแล2ว อาจไมใชปKญหาที่แท2จริงหรืออาจรวมกันเป5นปKญหาใหมที่
ให2ความหมายได2ดีกวาปKญหาเดิม
๒. ปKญหาแตละปKญหาที่ได2มามีความสําคัญไมเทากัน
๓. ทรัพยากรในด2านตางๆ มีจํากัด การแก2ไขปKญหาทุกปKญหาในคราวเดียวกันเป5นไปได2ยาก จึงต2องมี
การเลือกแก2ปKญหาตามลําดับความสําคัญของปKญหา
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา
เมื่อได2วิเคราะห*ข2อมูลและกําหนดเป5นปKญหาพร2อมกับระบุปKญหา ลักษณะ ขอบเขต และสาเหตุของ
ปKญหาแล2วให2พิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญตอไป
การคั ด เลือ กและจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของปK ญหาซึ่ง องค*ก รปกครองสวนท2อ งถิ่ น จะต2 อ งประชุ ม
พิจารณาเพื่อดําเนินการตอไปนี้
๑. คัดเลือกปKญหา
๑.๑ พิจ ารณาทบทวนปKญหาวาตามสภาพข2อเท็จจริงแล2วเป5นปKญหาจริ งหรือไม ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากข2อเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดล2อมของสิ่งนั้นเอง
๑.๒ พิจารณาปรับปรุงตัวปKญหา โดยพิจารณาถึงชื่อปKญหา ลักษณะหรือสภาพขอบเขตและ
สาเหตุของปKญหา โดยอาจรวมหลายปKญหาเดิมเข2าด2วยกันเป5นปKญหาใหม
การคั ด เลื อกปK ญ หาจะชวยให2 ได2 ปK ญ หามี ลั กษณะเป5น ปK ญ หาที่ แ ท2 จ ริง กอนที่ จ ะพิ จ ารณา
จัดลําดับความสําคัญของปKญหาตอไป
๒. จัดลําดับความสําคัญของปKญหา
๒.๑ กําหนดหลักเกณฑ*ในการจัดลํา ดับความสําคัญของปKญหา ต2องมีการกําหนดตัวเกณฑ*
เบื้องต2นเป5นพื้นฐาน แล2วนําตัวเกณฑ*นั้น ๆ มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปKญหาตอไป
การกําหนดตัวเกณฑ* หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ*สําคัญที่จะนํามาใช2วัดตรวจสอบหรือ
พิจารณาในเรื่องนั้น ตัวเกณฑ*สําคัญที่ใช2ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปKญหามีดังนี้
(ก) ความร2ายแรงและความเรงดวนของปKญหา หมายถึง ปKญหาที่มีความร2า ยแรง มีความ
เรงดวนที่จะต2องแก2ไข ถ2าปลอยทิ้งไว2จะเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปKญหาบางปKญหามีความร2ายแรง แตไมมี
ความเรงดวนที่จะต2องรีบแก2ไข หากยังไมแก2ไขหรือปลอยไว2ระยะหนึ่งคอยแก2ไขก็อาจจะไมเกิดความเสียหาย
มากนัก

(ข) ขนาดของกลุมชนและพื้นที่ที่ถูกกระทบจากปKญหา หมายถึง ขนาดประชากรในชุมชนที่
ถูกกระทบจากปKญหานั้นๆ มีจํานวนมากน2อยเพียงใด ถ2ากลุมชนที่ถูกกระทบมีจํานวนมากเทาใดความสําคัญ
ของปKญหานั้นๆ ยอมที่ได2รับการพิจารณาจัดลําดับให2มีความสําคัญสูงยิ่งขึ้น ปKญหานั้นๆ ก็นาจะพิจารณาหา
แนวทางแก2ไขตอไป
(ค) ขนาดของปKญหา เป5นการพิจารณาวาขนาดของปKญหามีความใหญหรือเล็ก ในบางกรณี
ปKญหาขนาดเล็ก หากปลอยทิ้งไว2ไมดําเนินการแก2ไขแล2วอาจขยายตัวอยางรวดเร็วและเป5นอันตรายตอชุมชน
หรืออาจจะทําให2เกิดปKญหาอื่น ๆ ตอไปได2
(ง) ความเสียหายในแงการพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาปKญหาเหลานี้สามารถที่จะคาดการณ*ลวงหน2าได2อยางแนนอนวาจะกอให2เกิดผลเสียหาย
ตอการพัฒนาในอนาคต เชน มลพิษ หรือมลภาวะตางๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา
(จ) การยอมรับปKญหารวมกันของชุมชน การพิจารณาเกณฑ*นี้ในลักษณะของสัดสวนของ
ชุมชน ปKญหาที่ชุมชนสวนใหญมีความเห็นพ2องต2องกันและตระหนักถึงปKญหานั้นๆ เป5นอยางดีถือวาเป5นปKญหา
ที่มีความเดนชัด ในทางกลับกันถ2าหากประชาชนในชุมชนสวนใหญไมยอมรับปKญหานั้นเป5นปKญหาการจะแก2ไข
ปKญหาก็คงจะกระทําได2ไมงายนัก
ตัวเกณฑ*ดังกลาวข2างต2น องค*กรปกครองสวนท2องถิ่นอาจใช2เพียงบางตัวหรือเพิ่มเกณฑ*บางตัว
ก็ได2 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของปKญหา ภูมิประเทศ เหตุการณ* เวลาและตัวแปรอื่น ซึ่งแตกตางกันออกไปในแตละ
ท2องถิ่น แตในการจัดลําดับความสําคัญของปKญหา จะต2องมีหลักเกณฑ*เบื้องต2นเป5นมาตรการประกอบการ
พิจารณา โดยไมใช2ความเคยชิน ความรู2สึกหรือสามัญสํานักของตนเป5นเกณฑ*ในการพิจารณา
๒.๒ ให2คะแนนน้ําหนักตอปKญหาตาง ๆ
เทศบาลตําบลปรุใหญ โดยคณะผู2บริหารท2องถิ่น ได2ให2ยึดหลัก ๔ ประการในการคัดเลือกปKญหาและ
ความต2องการมาพัฒนาและบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด2วย
๑. ความเรงดวนของปKญหา (ความรุนแรง)
๒. ความถี่ของปKญหา
๓. ความเป5นไปได2ของการแก2ปKญหา
๔. ผลประโยชน*เกิดกับประชาชนสวนใหญ

จากการวิเคราะหปfญหาและความต<องการของชุมชนแล<ว เทศบาลตําบลปรุใหญ& จึงได<จัดลําดับ
ความสําคัญได<ดังนี้
ลําดับความสําคัญของ
พื้นที่เปUาหมาย/
แนวโน<มในอนาคต
หมายเหตุ
ปfญหา
กลุ&มเปUาหมาย
๑. ปfญหาด<าน
ทุกหมูบ2านภายในตําบล - การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงให2มี
โครงสร<างพื้นฐาน
ความสะดวกในการสัญจรเป5น
กระบวนการหนึ่งที่จะทําให2ภาค
เศรษฐกิจขยายตัว
- การเชื่อมตอถนนภายในหมูบ2านและ
ระหวางหมูบ2านและเชื่อมถนนสายหลัก
- อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม
ค่ําคืนกอให2เกิดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย*สินเกิดขึ้น การติดตั้งไฟฟFา
สาธารณะจะสามารถลดปKญหาได2
ระดับหนึ่ง
- น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เป5นปKจจัย
ที่สําคัญในการดํารงชีวิต จึงควรหา
มาตรการรองรับในการแก2ไขปKญหาการ
ขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะฤดูแล2ง
- การสื่อสารเป5นไปอยางรวดเร็วแต
บางคนมีพฤติกรรมที่ใช2การสื่อสารและ
วิธีสื่อสารทีไ่ มถูกต2อง เทคโนโลยีรุดหน2า
ก2าวไกล ถ2าใช2ให2เกิดประโยชน*
- การพัฒนาระบบรางระบายน้ําให2ได2
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย
ไมกอให2เกิดการทวมขังจะสงผลให2การ
สัญจรได2รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลําดับความสําคัญของปfญหา
๒. ปfญหาด<านเศรษฐกิจ

พื้นที่เปUาหมาย/
กลุ&มเปUาหมาย
ทุกหมูบ2านในตําบล

๓. ปfญหาด<านแหล&งน้ํา

ทุกหมูบ2านในตําบล

แนวโน<มในอนาคต
- ความเจริญเติบโตของโลกในยุค
โลกาภิวัตน* ทําให2การใช2ชีวิตอยูใน
ปKจจุบันต2องมีการวางแผน และ
ปรับเปลี่ยน ตัวเองให2ทันกับ
เหตุการณ*และ สถานการณ*ที่
เปลี่ยนไป
- สภาพอากาศ ฤดูกาลแปรปรวน
การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอยาง
เดียวไมเพียงพอที่จะสร2างชุมชน
เข2มแข็ง
- การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําให2อยูรอดกับ
สภาวการณ*ปKจจุบัน
- ระบบการผลิตแบบกลุมจะชวยเพิ่ม
พลังในการตอรองและมีอํานาจในการ
แขงขันกับคูแขงได2ดีกวา ทั้งด2านต2นทุน
แรงงานและผลผลิต
- การสงเสริมให2ระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากเข2มแข็งจะทําให2เศรษฐกิจของ
ประเทศเข2มแข็งและยั่งยืน
- การสงเสริมการรวมในการประกอบ
อาชีพจากหนวยงานตางๆ จะประสบ
ความสําเร็จถ2าชุมชนให2ความสนใจ
รวมมือ รวมใจ ในการดําเนินการ
- การสร2างระบบบริหารจัดการน้ํา
ถือวาเป5นการเตรียมรับมือกับปKญหา
น้ําทวมหรือขาดแคลนน้ําได2ดีที่สุด ไม
วาจะเป5นการสร2างที่กักเก็บน้ํา การขุด
ลอกคลองที่ตื้นเขิน การสร2างระบบ
ระบายน้ํา
- การพัฒนาและใช2ประโยชน*จาก
แหลงน้ํา จะชวยให2ชุมชนรู2จักวิธีการ
หารายได2 รูจ2 ักการพึ่งตนเอง พึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งจะเป5นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ลําดับความสําคัญของปfญหา
๔. ปfญหาด<านสังคม

๕. ปfญหาด<านการ
สาธารณสุข

พื้นที่เปUาหมาย/
กลุ&มเปUาหมาย
ทุกหมูบ2านในตําบล

ทุกหมูบ2านในตําบล

๖. ปfญหาด<านการเมืองการ ทุกหมูบ2านในตําบล
บริหาร

แนวโน<มในอนาคต
- ความเหลื่อมล้ําทางรายได2ระหวาง
คนจนกับคนรวยทําให2เกิดตามมาเป5น
จํานวนมาก ไมวาจะเป5นอาชญากรรม
การแพรระบาดของสิ่งเสพติด ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ซึงถ2าหากไมดําเนินการจริงจังหรือมี
แผนรองรับ การพัฒนาด2านตางๆก็จะ
เป5นไปอยางลาช2า
- ระบบครอบครัวมีแนวโน2มเป5น
ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจ จะสงผลให2คนเห็นแกตัว
เพิ่มขึ้น ควรให2ความสําคัญกับ
ครอบครัวใหญเพื่อเป5นการสร2าง
ภูมิคุ2มกันทางสังคม ให2ปู€ ยา ตา ยาย
ได2อบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพื่อให2เขา
เป5นเยาชนที่ดีตอไปในอนาคต
- รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการยังชีพ
ให2ได2มาตรฐานและเพียงพอ
- ในปKจจุบันโรคตางๆมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ถ2าหากทุกคนละเลยในการที่
จะใสใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป5น
เหยื่อของโรคร2ายได2
- หนวยงานตางๆ มีสวนที่จะสงเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให2มี
สุขภาพรางกายแข็งแรง โดย
ดําเนินการอยางจริงจังและเป5น
รูปธรรมมากขึ้น
- การแสวงหาความรู2 เป5นอีกหนทาง
หนึ่งที่จะทําให2ปKญหาด2านสาธารณสุข
มีการบรรเทาเบาบางและปFองกัน
ปKญหาที่เกิดได2
- เทศบาลตําบล ในฐานะหนวยงาน
ท2องถิ่นขนาดเล็กที่ใกล2ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ควรมีการชี้แจง
เกี่ยวกับสิทธิ หรือบทบาทหน2าที่ของ
ประชาชนในการที่จะมีสวนรวมในการ
บริหารตําบลเพื่อเป5นการเสริม
ศักยภาพในตําบลให2มีความเข2มแข็ง
ซึ่งจะสงผลให2
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ลําดับความสําคัญของปfญหา

พื้นที่เปUาหมาย/
กลุ&มเปUาหมาย
๖. ปfญหาด<านการเมืองการ ทุกหมูบ2านในตําบล
บริหาร (ต&อ)

๗. ปfญหาการศึกษา ศาสนา ทุกหมูบ2านภายในตําบล
และวัฒนธรรม

๘. ปfญหาด<าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล<อม

ทุกหมูบ2านในตําบล

แนวโน<มในอนาคต
ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ
- การพัฒนาและการแก2ไขปKญหาหรือ
การวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท2องถิ่นในอนาคต จําเป5นอยางยิ่งต2อง
อาศัยความรวมมือจากทุกองค*กร
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป5นหัวใจในการบริหาร
- ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามอํานาจ
หน2าที่และการรองรับภารกิจถายโอน
ทําให2ต2องมีการทําความเข2าใจกับ
ประชาชนในฐานะเจ2าของประเทศ
- สื่อและอุปกรณ*การเรียนรู2เป5นสิ่งที่
จําเป5นและสําคัญตอพัฒนาการการ
เรียนรู2ของเด็กเพื่อให2เด็กก2าวทันโลก
- การศึกษาไมมีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะเป5นอีกแนวทางหนึ่งใน
การสร2างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู2ในชุมชน
- วัตถุนิยมและคานิยมที่ผิดๆ ทําให2
สังคมเกิดความวุนวาย ปKญหาเกิด
นานับประการรอการแก2ไข ทางที่ดี
ควรใช2ศาสนาเข2ามาให2เกิดการจรรโลง
จิตใจ และใช2เป5นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแตโบราณ
เริ่มสูญหาย ถ2าไมมีการอนุรักษ*ไว2ก็จะ
หายไปในที่สุด
- การสงเสริมให2เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให2ยึด
การกีฬาเป5นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง
- การปลูกจิตสํานึกให2ประชาชนรู2ถึง
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ให2มี
การรักและหวงแหน และอาจ
ดําเนินการในรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ*ในพื้นที่ ซึ่งจะสงผลให2มีการ
กระจายรายได2ไปสูภาคประชาชน
เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ&
ยุทธศาสตร*และแนวทางการพัฒนาเพื่อนําไปสูการบรรลุวสิ ัยทัศน*ของเทศบาลตําบลปรุใหญ มี
ยุทธศาสตร*หลักที่จะดําเนินการให2ประสบความสําเร็จรวม ๑๐ ยุทธศาสตร* และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ จํานวน ๒๘ แนวทาง ซึ่งเป5นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให2
บรรลุวัตถุประสงค* มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรด<านการ
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัย
รักษาความปลอดภัยใน พิบัติตางๆ รวมทั้งการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความ
ชีวิตและทรัพยสิน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิ
การกุศลและองค*กรที่เกี่ยวข2อง ในการเตรียมความพร2อมในการปFองกันภัย และ
การชวยเหลือผู2ประสบภัย
๑.๓ สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล2องวงจรปPดในเขตชุมชน
และสถานที่สาํ คัญ เพื่อสร2างความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สินของประชาชน
๑.๔ สนับสนุนการฝOกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และ
อาสาสมัครปFองกันภัยฝ€ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป5นกําลังสนับสนุนเจ2าหน2าที่รัฐ
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูบ2าน
๒. ยุทธศาสตรการสาน
๒.๑ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร2างแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ํา
ต&อแนวทางพระราชดําริ เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก2ไขปKญหา
น้ําทวมและน้าํ แล2ง
๓. ยุทธศาสตรด<านการ
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด2านโครงสร2างคุณภาพ
ชีวิตพื้นฐาน ให2สอดคล2องกับความจําเป5นและความต2องการของประชาชนในการ
พัฒนาโครงสร<าง
พื้นฐาน
ดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๓.๒ กอสร2าง ปรับปรุงเส2นทางการคมนาคมอยางทั่วถึงให2สามารถ
ตอบสนองความต2องการ และแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน
โดยเฉพาะเส2นทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตร แหลงทองเที่ยวและพื้นที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องกับการดํารงชีวิตของประชาชน
๓.๓ ประสานในการแก2ไขปKญหาความเดือดร2อนของประชาชนในด2าน
สาธารณูปโภค และสงเสริมให2ประชาชนเข2าใจในการใช2และรักษาสาธารณูปโภค
อยางคุ2มคา
๔.๑ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองค*กรปกครองสวน
๔. ยุทธศาสตรด<านการ
ท2องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ]^นฟูและอนุรักษ*ธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม แหลง
อนุรักษ
น้ํา ลุมน้าํ ลําคลอง และป€าไม2ให2มีความอุดมสมบูรณ*
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องค*กรปกครองสวน
และสิ่งแวดล<อม
ท2องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค*สร2างจิตสํานึก เพื่อปFองกันและแก2ไข
ปKญหามลพิษและปKญหาสิ่งแวดล2อมของชุมชนท2องถิ่นทุกระดับ
๔.๓ สงเสริม สนับสนุนและสร2างความรวมมือกับสวนราชการที่
เกี่ยวข2อง องค*กรปกครองสวนท2องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเป5นระบบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและสงเสริมกิจกรรมด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
๕. ยุทธศาสตรด<านการ
ประเพณีของชุมชนท2องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ*สืบสานตอและเชื่อมโยงสู
พัฒนาการท&องเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขัน
ประเพณี และกีฬา
กีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบ2านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร2างความ
เป5นเลิศทางด2านกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
๖.๑ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด2านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
๖. ยุทธศาสตรด<านการ
ศึกษา นักเรียน) ให2เป5นผู2มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
พัฒนาการศึกษา
รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๒ สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๗.๑ นําระบบสารสนเทศมาใช2ในการบริหารงานภายในองค*กร เพื่อ
๗. ยุทธศาสตรด<านการ
ให2
บ
ริ
ก
ารกั
บประชาชนให2สะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชน*สูงสุดของ
บริหารจัดการบ<านเมือง
ประชาชน ผู2รับบริการเป5นสําคัญ
ที่ดี
๗.๒ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให2ได2รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย
เพิ่มพูนความรู2 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให2เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน
๗.๓ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน องค*กรปกครองสวนท2องถิ่น เพื่อพัฒนาท2องถิ่น สร2าง
ประโยชน*สูงสุด แกประชาชน
๗.๔ เปPดโอกาสให2ประชาชนได2เข2ามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
ความต2องการของประชาชน
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสงเสริมศักยภาพ
ท2องถิ่นในทุกๆ ด2าน
๘. ยุทธศาสตรด<านการ
๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาสาธารณสุข
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ2าน (อสม.)
๘.๒ สงเสริมและสนับสนุนให2การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมูบ2านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให2ประชาชนได2รับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ* โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และหนวยงาน หรือองค*กรที่เกี่ยวข2อง
๘.๓ สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ2านและชุมชน
ให2มีสุขภาพแข็งแรง โดยให2การเรียนรู2การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปFองกันโรคการใช2ยาอยางถูกต2อง การรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน*และการเข2า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด2านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย*

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๙. ยุทธศาสตรด<านการ
๙.๑ สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู2นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ2าน
พัฒนาสังคม
และชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อเป5นผู2นําการพัฒนาชุมชนและท2องถิ่นที่มีคุณภาพ
๙.๒ สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู2สูงอายุ ผู2พิการ และด2อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการ
ให2เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให2มีความรู2ความชํานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได2อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค*กรปกครองสวน
ท2องถิ่นทุกระดับ เพื่อปFองกันและให2มีการปราบปรามและแก2ไขปKญหาการเสพ
การผลิต และการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๑๐. ยุทธศาสตรด<าน
การพัฒนาการเกษตร

๑๐.๑ ลดต2นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให2มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและให2ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๑๐.๒ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความรวมมือและให2ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๒.๒ การวิเคราะหศักยภาพท<องถิ่น ด<วย SWOT
(๑) การวิเคราะหจุดแข็ง (S : Strength)เป5นการพิจารณาปKจจัยภายใน อปท. โดยการ
ประเมินข2อได2เปรียบหรือจุดเดนของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ที่คาดวาจะสนับสนุนให2การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เชน โครงสร2างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ* อื่นๆ จากการวิเคราะห*
พบวา เทศบาลตําบลปรุใหญมีจุดแข็ง ดังนี้
- ผู2บริหารมีวิสัยทัศน*ก2าวไกล
- ประชาชนมีคุณภาพ
- ผู2นําชุมชนให2ความรวมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- มีเทศบาลตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของประชาชน
- มีการประสานรวมมือกันระหวางเทศบาลตําบลกับสวนราชการในพื้นที่
- มีเส2นทางการคมนาคมระหวางเทศบาลตําบลที่สะดวกหลายสายและเส2นทาง
การจราจรเป5นไปด2วยความสะดวกอยูหางตัวเมืองไมมากนัก
- มีแหลงน้ําสาธารณะที่สามารถพัฒนาให2เป5นแหลงทองเที่ยวได2
- มีอาสาสมัครเพื่อปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ตํารวจบ2าน ทําให2
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
- มีอุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใช2ที่ทันสมัย
- มีบุคคลากรที่มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
(๒) การวิเคราะหจุดอ&อน( W : Weakness ) เป5นการพิจารณาปKจจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข2อเสียเปรียบหรือจุดด2อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งเป5นปKญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให2การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เชน โครงสร2างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ* จากการ
วิเคราะห*จุดออน พบวาเทศบาลตําบลปรุใหญมีจุดออน ดังนี้
- ที่อยูอาศัยไมสัมพันธ*กับจํานวนประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
- ขาดระบบการจัดการด2านการวางผังเมืองที่ได2มาตรฐาน
- โครงสร2างพื้นฐานยังไมสัมพันธ*กับการเจริญเติบโตของชุมชน
- เป5นชุมชนกึ่งเมือง ไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการด2านเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบของกลุมอาชีพอยางเข2มแข็งได2และการวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปKญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนได2รับข2อมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมที่ใช2สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
- ถนนหลายสายขาดการซอมแซม
- ขาดการบริหารการจัดการป€าไม2และแหลงน้ําที่ดี
- ไมมีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร2ฝfมือ
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
- อุปกรณ* เครื่องมือมีไมเพียงพอ
- ประชาชนบางสวนยังไมคอยให2ความรวมมือในกิจกรรมชุมชน
- ประชาชนไมเข2าใจสิทธิหน2าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา

(๓) การวิเคราะหโอกาส( O : Opportunity )เป5นการพิจารณาปKจจัยภายนอก อปท.
โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดวาจะเอื้ออํานวยตอการบริหารการพัฒนา อปท. ให2บรรลุผลสําเร็จ
เชน ด2านเศรษฐกิจ ด2านสังคม ด2านการเมือง ด2านเทคโนโลยี ด2านอื่นๆ จากการวิเคราะห*โอกาส พบวาเทศบาล
ตําบลปรุใหญมีโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดวาจะเอื้ออํานวยตอการบริหารดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให2เทศบาลตําบล
ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด
- มีเส2นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูภาคอีสานหลายจังหวัด ทําให2สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- เทศบาลตําบลมีอางกักเก็บน้ําและสถานที่หลายแหงที่สามารถพัฒนาเป5นแหลง
ทองเที่ยวได2
- เทศบาลตําบลเหมาะสําหรับเป5นศูนย*กลางแลกเปลี่ยนสินค2าประเภทตางๆ
- มีการกอสร2างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในตําบลทําให2สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในอนาคต
(๔) การวิเคราะหข<อจํากัด( T : Threat) เป5นการพิจารณาปKจจัยภายนอก อปท. โดย
การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป5นข2อจํากัดตอการบริหารการพัฒนา อปท. ให2บรรลุผลสําเร็จ เชน
ด2านเศรษฐกิจ ด2านสังคม ด2านการเมือง ด2านเทคโนโลยี ด2านอื่น ๆ จากการวิเคราะห*พบวาเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ มีข2อจํากัดดังนี้
- งบประมาณในแตละปfมีคอนข2างจํากัดในการดําเนินการพัฒนาตําบลให2มีศักยภาพ
- ประชาชนมีความแตกตางในด2านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหวาง
ชุมชนเดิมและชุมชนบ2านจัดสรร
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนทําให2มีพื้นฐานความรู2และพื้นฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ไมมีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปKญหาแนวเขตการปกครองระหวางองค*กรปกครองสวนท2องถิ่น
- ภารกิจที่ถายโอนมีจํานวนมากแตเจ2าหน2าที่ยังไมมีความรู2เกี่ยวกับภารกิจที่
มอบหมาย

๓.๒.๓ วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ&งหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ&
วิสัยทัศนในการพัฒนาท<องถิ่น (VISION)
วิสัยทัศน* หมายถึง สภาพการณ*ที่เราปรารถนาให2เกิดขึ้นในอนาคต (ต2องการเป5นอะไร)
วิสัยทัศนที่ดี
- ต2องไมใชสภาพการณ*ในอดีตและบรรลุได2แล2วในปKจจุบัน
- ไมอาจบรรลุได2ด2วยการปฏิบัติงานประจําตามปกติ
- มีความเป5นไปได2 ท2าท2าย เร2าใจ
- สะท2อนถึงโฉมหน2าใหมของท2องถิ่นในอนาคต เห็นพ2องต2องกันทุกฝ€าย
- เป5นเสมือนเข็มทิศ
- เป5นข2อความงาย ๆ
- ตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได2
- สอดคล2องกับวัฒนธรรมขององค*กร
เทศบาลตําบลปรุใหญ ได2กําหนดวิสัยทัศน* (Vision) เพื่อเป5นสภาพการณ*ในอุดมคติซึ่งเป5นจุดหมาย
และปรารถนา คาดหวังที่จะให2เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข2างหน2า ตําบลปรุใหญเป5นตําบลขนาดกลางที่มี
ประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณ*วาในอนาคตต2องเป5นชุมชนที่สงบสุขนาอยู
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล2อมดี จึงได2กําหนดวิสัยทัศน* คาดหวังที่จะให2เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ประตูสอีู สาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส”

พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน2าที่หลักของ อปท. ที่จําเป5นตอการบรรลุวิสัยทัศน* (ต2องทํา
อะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน*)
พันธกิจที่ดี
- สอดคล2องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
- ไมขัดแย2งตอบทบาทหน2าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- ระบุถึงบทบาทหน2าที่ตอการบรรลุวิสัยทัศน*
- สะท2อนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเน2น
- ต2องสนับสนุนและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน*ที่กําหนด
เทศบาลตําบลปรุใหญ& จึงกําหนดพันธกิจไว<ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร2างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให2มีคุณภาพได2
มาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู2พิการ
ผู2สูงอายุ และกลุมด2อยโอกาส สร2างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับให2
พัฒนาการเรียนรู2ตลอดเวลา
พันธกิจที่ ๔ จัดให2มีการปFองกันและระงับโรคติดตอและพัฒนาการบริการด2านสาธารณสุข
ให2ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
พันธกิจที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ เพิ่มมูลคาการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๗ สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ*ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปKญญาท2องถิ่น
พันธกิจที่ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บ2านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

จุดมุ&งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการให2สําเร็จ (ทําเพื่อให2เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน*) เทศบาลตําบลปรุใหญ
ได2กําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาไว2ดังนี้
๑. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย
ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
๒. สงเสริมการศึกษาให2เป5นการศึกษาตลอดชีวิต
๓. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปKญญาท2องถิ่นดํารงอยูคูท2องถิ่น
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได2ที่เพี ยงพอตอการดํา รงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง
๖. เศรษฐกิจในชุมชนได2รับการสงเสริมให2มีความเข2มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได2เพียงพอ
ยกระดับความเป5นอยูให2ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได2อยางยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการท2องถิ่น ใช2หลัก ความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และความคุ2มคา
๘. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ2วนหน2า
๙. ประชาชนอุนใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
๑๐. เทศบาลมีความเข2มแข็งในทุกๆ ด2าน
๑๑. การบริหารจัดการสิ่งแวดล2อมดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน*สูงสุดตอท2องถิ่น
๑๒. ประชาชนได2รับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเป5นธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ&
โครงสร<างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร*จังหวัด
นครราชสีมา

ยุทธศาสตร*
การพัฒนาขององค*กร
ปกครอง
สวนท2องถิ่น
ในเขตจังหวัด

๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อเป5นครัวของโลก

๑.
ยุทธศาสตร*
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๒.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา

๓ พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เป5น
มิตรกับสิ่งแวดล2อม

๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๓.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๔.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม

๕.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๖.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน

๗.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๘.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี

๙.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน

๑๐.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล2อม

และ
แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร*การพัฒนา
เทศบาลปรุใหญ

แนวทางการ
พัฒนา

๑.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน

๒.
ยุทธศาสตร*
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม

๕.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ

๖.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๙.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ&
Strategy Map
วิสัยทัศน*

“ประตูสูอีสาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร2า งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให2ได2มาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิ จ ที่ ๒ พั ฒ นาและสงเสริมคุ ณภาพชีวิ ตที่ดี ของประชาชน
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู2พิการ ผู2สูงอายุ และกลุมด2อยโอกาส
สร2า งหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนด2า นการศึกษาแกเด็ก เยาวชน
ประชาชน ทุกระดับให2พัฒนาการเรียนรู2ตลอดเวลา

พันธกิจที่ ๔ จัดให2มีการปFองกันและระงับโรคติดตอและพัฒนาการบริการด2านสาธารณสุขให2ครอบคลุม
และทั่วถึง
พันธกิจที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
พันธกิจที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ เพิ่มมูลคาการผลิต
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปFาประสงค*

๑. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
๒. สงเสริมการศึกษาให2เป5นการศึกษาตลอดชีวิต
๓. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปKญญาท2องถิ่นดํา รงอยู คู
ท2องถิ่น
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได2ที่
เพียงพอตอการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง

๖. เศรษฐกิจในชุมชนได2รับการสงเสริมให2มีความเข2มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได2เพียงพอ
ยกระดับความเป5นอยูให2ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได2อยางยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการท2องถิ่น ใช2หลัก ความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และความคุ2มคา
๘. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ2วนหน2า
๙. ประชาชนอุนใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
๑๐. เทศบาลมีความเข2มแข็งในทุกๆ ด2าน

ยุทธศาสตร*

๑.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน

๒.
ยุทธศาสตร*
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม

๕.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

และ

๖.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี

๘.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

พันธกิจที่ ๗ สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา การศาสนา การอนุรักษ*
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปKญญาท2องถิ่น
พันธกิจที่ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล โดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ2านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

๑๑. การบริหารจัดการสิ่งแวดล2อมดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากร
ที่เกิดประโยชน*สูงสุดตอท2องถิ่น
๑๒. ประชาชนได2รับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเป5นธรรม

๙.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม

๑๐.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ& (ต&อ)

ยุทธศาสตร*

๑.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย*สิน

๒.
ยุทธศาสตร*
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ

๓.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
โครงสร2าง
พื้นฐาน

๔.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
อนุรักษ*
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล2อม

๕.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี

๖.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
การศึกษา

๗.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
บริหาร
จัดการ
บ2านเมืองที่ดี

และ
แนวทางการ
พัฒนา

๑.๑ สงเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ตางๆ รวมทั้งการปFองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และความมัน่ คงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สิน ลดอุบัติเหตุทาง
บก/ทางน้ํา
๑.๒ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวนราชการ
หนวยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค*กรที่เกี่ยวข2อง ใน
การเตรียมความพร2อมใน
การปFองกันภัย และการ
ชวยเหลือผู2ประสบภัย
๑.๓ สงเสริม และ
สนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล2องวงจรปPดในเขตชุมชน
และสถานที่สําคัญ เพื่อ
สร2างความอบอุนใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย*สินของประชาชน
๑.๔ สนับสนุนการ
ฝOกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟ]^นฟูตํารวจบ2าน และ
อาสาสมัครปFองกันภัยฝ€าย
พลเรือน(อปพร.) เพื่อเป5น
กําลังสนับสนุนเจ2าหน2าที่รัฐ
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมูบ2าน

๒.๑ พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร2างแหลง
น้ํา สงวนและเก็บกักน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก2ไขปKญหาน้ําทวมและ
น้ําแล2ง

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด2าน
โครงสร2างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ให2สอดคล2องกับ
ความจําเป5นและความ
ต2องการของประชาชนใน
การดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๓.๒ กอสร2าง ปรับปรุง
เส2นทางการคมนาคมอยาง
ทั่วถึงให2สามารถตอบสนอง
ความต2องการ และแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
เส2นทางการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร แหลง
ทองเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข2องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน
๓.๓ ประสานในการแก2ไข
ปKญหาความเดือดร2อนของ
ประชาชนในด2าน
สาธารณูปโภค และ
สงเสริมให2ประชาชนเข2าใจ
ในการใช2และรักษา
สาธารณูปโภคอยางคุ2มคา

๔.๑ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวน
ราชการองค*กรปกครอง
สวนท2องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟ]^นฟูและ
อนุรักษ*ธรรมชาติ
สิ่งแวดล2อม แหลงน้ํา ลุม
น้ําลําคลอง และป€าไม2ให2
มีความอุดมสมบูรณ*
๔.๒ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวน
ราชการ องค*กรปกครอง
สวนท2องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค*สร2างจิตสํานึก
เพื่อปFองกันและแก2ไข
ปKญหามลพิษและปKญหา
สิ่งแวดล2อมของชุมชน
ท2องถิ่นทุกระดับ
๔.๓ สงเสริม สนับสนุน
และสร2างความรวมมือกับ
สวนราชการที่เกีย่ วข2อง
องค*กรปกครองสวน
ท2องถิ่นในการจัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู อยางเป5นระบบ

๕.๑ พัฒนาฟ]^นฟูและ
สงเสริมกิจกรรมด2าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน
ท2องถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ*สบื สานตอและ
เชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเทีย่ ว
๕.๒ สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬาชุมชน และจัดการ
แขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ ตัง้ แตระดับ
หมูบ2านจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสร2าง
ความเป5นเลิศทางด2าน
กีฬาสูกีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ

๖.๑ พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด2านการศึกษา
(ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ให2เป5นผู2
มีคุณภาพมีทกั ษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
๖.๒ สงเสริมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

๘.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

๗.๑ นําระบบสารสนเทศ
มาใช2ในการบริหารงาน
ภายในองค*กร เพื่อ
ให2บริการกับประชาชนให2
สะดวก รวดเร็ว แมนยํา
โดยยึดถือประโยชน*สูงสุด
ของประชาชน
ผู2รับบริการเป5นสําคัญ
๗.๒ สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัด ให2ได2รับ
การศึกษา อบรม การทํา
วิจัย เพิม่ พูนความรู2 เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ
การทํางานให2เกิด
ประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ
สื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๗.๓ บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น
รวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
องค*กรปกครองสวน
ท2องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท2องถิ่น สร2างประโยชน*
สูงสุด แกประชาชน
๗.๔ เปPดโอกาสให2
ประชาชนได2เข2ามีสวน
รวมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต2องการ ของประชาชน
๗.๕ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ และ
สงเสริมศักยภาพท2องถิ่น
ในทุกๆ ด2าน

๙.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาสังคม

๘.๑ สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุน และเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ2าน
(อสม.)
๘.๒ สงเสริมและ
สนับสนุนให2การ
รักษาพยาบาลประชาชน
ในระดับตําบล หมูบ2าน
และชุมชนที่มคี ุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อให2
ประชาชนได2รับบริการที่
ดี ทั่วถึง และทัน
เหตุการณ* โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และ
หนวยงาน หรือองค*กรที่
เกีย่ วข2อง
๘.๓ สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมูบ2านและชุมชน
ให2มีสขุ ภาพแข็งแรง โดย
ให2การเรียนรู2การดูแล
สุขภาพ การออกกาลัง
กาย การปFองกันโรคการ
ใช2ยาอยางถูกต2อง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน*และการเข2ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด2าน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย*

๑๐.
ยุทธศาสตร*
ด2านการ
พัฒนาการ
เกษตร

๙.๑ สงเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู2นําชุมชน
คณะกรรมการหมูบ2าน
และชุมชนให2เข2มแข็งเพื่อ
เป5นผู2นําการพัฒนาชุมชน
และท2องถิ่นที่มคี ุณภาพ
๙.๒ สงเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวติ
ของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู2สงู อายุ ผู2พิการ และ
ด2อยโอกาส โดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ดําเนินการให2เกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวติ
อยางตอเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให2มคี วามรู2
ความชํานาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง
เลีย้ งตนเองและ
ครอบครัวได2อยางมี
เกียรติและศักดิศ์ รี
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
๙.๓ ดําเนินการสนับสนุน
และประสานรัฐบาล
องค*กรปกครองสวน
ท2องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปFองกันและให2มีการ
ปราบปรามและแก2ไข
ปKญหาการเสพ การผลิต
และการจําหนายยาเสพ
ติดในทุกระดับ

๑๐.๑ ลดต2นทุนการผลิต
และเพิม่ มูลคาผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให2มคี ุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการ
รวมมือและให2ความ
รวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๑๐.๒ สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ขอความรวมมือและให2
ความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

