รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลปรุใหญ
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ย๓

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด
ย๙

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$
ย๑ การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ
ประชาชนอุ$นใจมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

-โครงการปรับปรุง/
ขยายเขตเสียงตามสาย
-โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ/
สัญญาณไฟจราจร/
กระจกนูน/ป%ายจราจร/
ราวทางโค0ง
-โครงการป%องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหาสาธารณ
ภัยต$าง ๆ
-โครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง
-โครงการฝKกอบรม
ป%องกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปLา
-อุดหนุนอําเภอเมือง
นม. โครงการรักษา
ความสงบเรียบร0อย
และรักษาความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน
- โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งทีมกู0ชีพกู0ภัย
-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป%องกันไฟปLา
-โครงการติดตั้งกล0อง
วงจรปMด CCTV

กองช$าง

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๑) การติดตั้งระบบเตือน
ภัยธรรมชาติและภัย
พิบัติต$าง ๆ การป%องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ร0อยละของ
การป%องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ร0อยละ ๑๕
ต$อปB

ประชาชนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๒) การเตรียมความ
พร0อมในการป%องกันภัย
และการช$วยเหลือ
ผู0ประสบภัย

ร0อยละของ
การป%องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ได0มาตรฐาน

ร0อยละ ๑๕
ต$อปB

ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

๒

๔

๖

๘

๑๐

๓) การติดตั้งระบบกล0อง
วงจรปMดในเขตชุมชน

ปBละ ๒ แห$ง

จํานวนอาสาสมัครด0านการ
ป%องกันและบรรเทาเสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

๓๐

๖๐

๙๐

๑๒๐

๑๕๐

๔) การฝKกอบรมจัดตั้ง
และอบรมฟQRนฟูตํารวจ
บ0าน และอาสาสมัคร
ป%องกันภัยฝLายพลเรือน
(อปพร.)

จํานวน
หมู$บ0านมี
กล0องวงจร
ปMดได0
มาตรฐาน
จํานวน
ตํารวจบ0าน
และ
อาสาสมัคร
ป%องกันภัย
ฝLายพลเรือน
(อปพร.)
เพิ่มขึ้น

ปBละ ๓๐ คน

-โครงการฝKกอบรม/
ทบทวน อปพร.
-โครงการฝKกอบรม
อาสาสมัครตํารวจบ0าน
-โครงการอาสาสมัคร
ปกป%องสถาบัน (อสป.)

สํานักปลัดฯ

กองช$าง

สํานักปลัดฯ

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ย๓

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ย๑

ย๒ การสานต$อแนวทาง
พระราชดําริ

การคมนาคมขนส$ง
ทางบก
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการใน
เขตเทศบาลมีความ
สะดวกสบายทั่วถึง

ย๓

ย๖

ย๓ ด0านการพัฒนา
โครงสร0างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส$ง
ทางบก
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีความ
สะดวกสบาย ทั่วถึง
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

ย๓

ย๑๐

ย๔ ด0านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล0อมดี ไม$มี
มลพิษ มีระบบการ
จัดการทรัพยากรที่
เกิดประโยชนสูงสุด
ต$อท0องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

-โครงการขุดลอกคลอก
-โครงการก$อสร0างฝาย
ต0นน้ํา
-โครงการเจาะบ$อ
บาดาล
-โครงการก$อสร0าง
ประตูระบายน้ํา
-โครงการขยายเขต/
ปรับปรุงระบบประปา
-อุดหนุนภารกิจถ$าย
โอนการทําผังเมืองรวม
-อุดหนุนโยธาธิการและ
ผังเมืองโครงการ
ฝKกอบรมสร0าง
แบบจําลองสภาพเมือง
-โครงการก$อสร0าง
อาคาร/ศาลา
อเนกประสงค
-โครงการก$อสร0างซุ0ม
ประตูหมู$บ0าน /ป%ายชื่อ
ซอย
-โครงการปรับปรุง/
ต$อเติมศาลาประชาคม
-โครงการก$อสร0าง/
ซ$อมแซมถนน
-โครงการก$อสร0าง/
ซ$อมแซมสะพาน
-โครงการก$อสร0าง/
ซ$อมแซมท$อระบายน้ํา/
รางระบายน้ํา
-โครงการขยายเขต
ไฟฟ%าสาธารณะ
-อุดหนุนการไฟฟ%าส$วน
ภูมิภาค
-โครงการสร0าง
จิตสํานึกอนุรักษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม
แม$น้ําลําคลอง ปLาไม0
-โครงการสร0าง
สวนสาธารณะ/
ปรับปรุงภูมิทัศน

กองช$าง

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

แหล$งน้ํามีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒) ขุดลอก คูคลองและ
จัดสร0างแหล$งน้ํา

จํานวนแหล$ง
น้ําที่ได0รับ
การพัฒนา

ปBละ ๓ แห$ง

ระบบโครงสร0างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้นและทั่วถึง

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๑) การพัฒนาด0าน
โครงสร0างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน

ร0อยละของ
ระบบ
โครงสร0าง
พื้นฐานมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ร0อยละ ๑๕
ต$อปB

ถนน/สะพาน/ท$อระบายน้ําได0
มาตรฐานและครอบคลุม

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๒) ก$อสร0าง ปรับปรุง
เส0นทางการคมนาคม

ร0อยละ
จํานวนถนน/
สะพาน/ท$อ
ระบายน้ําที่
ได0มาตรฐาน

ร0อยละ ๑๕
ต$อปB

ระบบสาธารณูปโภคได0
มาตรฐานทั่วถึง

๑๕

๓๐

๔๕

๖๐

๗๕

๓) แก0ไขปIญหาความ
เดือดร0อนของประชาชน
ในด0านสาธารณูปโภค

ร0อยละ ๑๕
ต$อปB

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อมที่ได0รับการดูแลให0มี
สภาพที่ดีอย$างยั่งยืน

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) การพัฒนาฟQRนฟูและ
อนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดล0อม แหล$งน้ํา
ลุ$มน้ําลําคลอง และปLาไม0

ร0อยละ
สาธารณูป
โภคได0
มาตรฐาน
ร0อยละ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล0อม
ดีขึ้น

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

กองช$าง

กองช$าง

กองช$าง

สํานักปลัดฯ /
กองสาธารณสุขฯ

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ย๓

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ย๗

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

ย๕ ด0านการพัฒนาการ
ท$องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย
๕๘

๕๙

๖๐

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา
๖๑

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

๖๒

สิ่งแวดล0อมดีขึ้น

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒) การรณรงคสร0าง
จิตสํานึก เพื่อป%องกัน
และแก0ไขปIญหามลพิษ
และปIญหาสิ่งแวดล0อม

ขยะมูลฝอยลดลง

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๓) การจัดทําระบบกําจัด
ขยะรวม เพื่อจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย$างเปVนระบบ

ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปIญญาท0องถิ่น
ดํารงอยู$คู$ท0องถิ่น

ประชาชนมีส$วนร$วมในกิจกรรม
ท0องถิ่นทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชน

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยดีถ0วน
หน0า

ประชาชนมีสุขภาพและอนามัย
ที่ดี

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

ร0อยละ
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของการรักษ
สิ่งแวดล0อม
ร0อยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

๑) พัฒนาฟQRนฟูและ
ส$งเสริมกิจกรรมด0าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน

ร0อยละของ
ประชาชนมี
ส$วนร$วมใน
กิจกรรมทาง
ศาสนา
ศิลปะวัฒน
ธรรมและ
ประเพณีของ
ชุมชน

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

๓) ส$งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬาชุมชน
และจัดการแข$งขันกีฬา
ประเภทต$างๆ

ร0อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการท0องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
สีเขียว
-โครงการประชาอาสา
ปลูกปLา
-โครงการพัฒนาทํา
ความสะอาดหมู$บ0าน
-โครงการหมู$บ0านดีเด$น
-โครงการบริหาร
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล0อม

-โครงการอบรมให0
ความรู0เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย
-โครงการรณรงคการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
-โครงการประเพณี
สงกรานตและรดน้ําดํา
หัวผู0สูงอายุ
-โครงการประเพณีลอย
กระทง
-โครงการสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปIญญาท0องถิ่น
-โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-โครงการส$งนักกีฬาเข0า
ร$วมการแข$งขันกีฬา
-โครงการจัดการ
แข$งขันกีฬาตําบล/
หมู$บ0านต0านยาเสพติด
-โครงการจัดการ
แข$งขันกีฬาเทศบาล
-อุดหนุนการกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดการแข$งขัน
กีฬาคนพิการแห$งชาติ
ครั้งที่ ๓๓

หน$วย
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ย๒

ย๒

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

ย๖ ด0านการพัฒนา
การศึกษา

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ส$งเสริมการศึกษาให0
เปVนการศึกษาตลอด
ชีวิต

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย
๕๘

๕๙

๖๐

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา
๖๑

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

๖๒

พัฒนาและส$งเสริมความเปVนเลิศ
ทางการศึกษา

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) พัฒนาและเตรียม
บุคลากรด0านการศึกษา

ประชาชนได0รับการศึกษา
เพิ่มขึ้น

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒) ส$งเสริมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

ร0อยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษา
ได0รับการ
พัฒนา
ร0อยละของ
ประชาชนที่
ได0รับ
การศึกษา

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการจัดการ
แข$งขันกีฬาคนพิการ
-โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
-โครงการจัดหา
ครุภัณฑกีฬา/อุปกรณ
กีฬา
-โครงการก$อสร0าง/
ปรับปรุง/ต$อเติมสนาม
กีฬา/ลานกีฬาหมู$บ0าน
-โครงการพัฒนา
คุณภาพครูผู0ดูแลเด็ก
และเจ0าหน0าที่
รับผิดชอบด0าน
การศึกษา
-โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)
-โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ0านคนชุม
-อาหารกลางวัน
-นํานักเรียนไป
ศึกษาแหล$งเรียนรู0นอก
สถานที่
-เข0าค$ายคุณธรรม
จริยธรรม
- กิจกรรมวันเด็ก
แห$งชาติ
-โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห$งชาติ
-โครงการสนับสนุน
ค$าใช0จา$ ยการบริหาร
สถานศึกษา
- ค$าอาหารกลางวัน
- พัฒนาผู0ดูแลเด็ก
- ปฐมนิเทศ
ผู0ปกครอง
- ส$งเสริมการศึกษา
เพื่อเรียนรู0ในและนอก
ห0องเรียน
- รับสัมฤทธิบัตร
เด็กนักเรียน

หน$วย
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย
๕๘

๕๙

๖๐

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา
๖๑

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

๖๒

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

- กิจกรรมวันเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-กิจกรรมวันไหว0ครู
-ส$งเสริมทักษะ
อาชีพเด็กนักเรียน
-โครงการเปMดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-โครงการจัดหา
ครุภัณฑ
-โครงการปรับปรุง/ต$อ
เติม/ซ$อมแซมอาคาร
เรียน
-โครงการก$อสร0างรั้ว
ย๔

ย๘

ย๗ ด0านการบริหาร
จัดการบ0านเมืองที่ดี
พันธกิจ

การบริหารจัดการ
ท0องถิ่น ใช0หลัก
ความโปร$งใส หลัก
นิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความ
มีส$วนร$วม
หลักความ
รับผิดชอบ และ
ความคุ0มค$า
เทศบาลมีความ
เข0มแข็งในทุกๆ ด0าน
ประชาชนได0รับการ
บริการอย$างสะดวก
รวดเร็ว และเปVน
ธรรม

ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจและการให0บริการมี
มาตรฐาน

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) นําระบบสารสนเทศ
มาใช0ในการบริหารงาน
ภายในองคกร

ร0อยละของ
ระบบ
สารสนเทศ
ได0มาตรฐาน

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
-โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและจัดการ
งานโยธา

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช$าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาได0รับการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

๒) สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให0ได0รับการศึกษา
อบรม การทําวิจัย
เพิ่มพูนความรู0

ร0อยละของ
บุคลากร
ได0รับการ
พัฒนา

ไม$น0อยกว$า
ร0อยละ ๖๐

-โครงการอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพคณะ
ผู0บริหาร สมาชิกสภา
ผู0นําท0องที่ และ
พนักงานเจ0าหน0าที่
-โครงการอบรม/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได0

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช$าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

แผนพัฒนาท0องถิ่นมีคุณภาพ

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๓) บูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาท0องถิ่น

ร0อยละของ
การมีส$วน
ร$วมในการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ท0องถิ่น

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการจัดทําแผน
สามปB เทศบัญญัติ แผน
ดําเนินงาน และการ
ประชุมติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
สามปB

สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีส$วนร$วมในการ
พัฒนาท0องถิ่นเพิ่มขึ้น

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๔) เปMดโอกาสให0
ประชาชนได0เข0ามีส$วน
ร$วมในการกําหนด
นโยบายและความ
ต0องการ

ร0อยละของ
ประชาชน
เข0ามามีส$วน
ร$วมในการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้น

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

- โครงการจัดทําแผน
ชุมชน
- โครงการประชาคม
ตําบล

สํานักปลัดฯ

การบริหารราชการเกิด
ประสิทธิภาพสร0างความพึง
พอใจแก$ประชาชนผู0ใช0บริการ

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

ร0อย
ละ
๖๐

๕) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

ร0อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู0รับบริการ

ไม$น0อยกว$า
ร0อยละ ๖๐

-อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมา
- โครงการจัดหา
รายได0ฯ ตามภารกิจ
ของเหล$ากาชาด จ.นม.
- โครงการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ
- โครงการแก0ไข
ปIญหาความขัดแย0งใน
ชุมชน
-อุดหนุน ทต.โพธิ์กลาง
โครงการศูนยข0อมูล
ข$าวสารการซื้อการจ0าง
-โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
-โครงการวันเทศบาล
-โครงการฝKกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให0
พนักงาน
-โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ
-โครงการประชุมคณะ
บริหาร สมาชิกสภา
ผู0นําท0องที่
ประชาสัมพันธ

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช$าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ย๒

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ย๕

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

ย๘ ด0านการพัฒนา
สาธารณสุข

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ประชาชนมีสุข ภาพ
อนามัยดีถ0วนหน0า

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย
๕๘

๕๙

๖๐

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา
๖๑

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

๖๒

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

ประชาชนได0รับบริการด0าน
สาธารณสุข และมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู$บ0าน
(อสม.)

ร0อยละของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
หมู$บ0าน
(อสม.) ได0รับ
การพัฒนา

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

คุณภาพการให0บริการรักษาพยา
บาลมีคุณภาพและมาตรฐาน

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒) การรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตําบล
หมู$บ0านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

ประชาชนมีสุขภาพดีถ0วนหน0า

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๓) ส$งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู$บ0านและชุมชน

ร0อยละของ
การ
ให0บริการ
รักษาพยา
บาลมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ร0อยละ
ประชาชนมี
สุขภาพและ
อนามัยที่ดี

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการเลือกตั้ง
-โครงการจัดหา
ครุภัณฑ
-โครงการให0ความรู0แก$
ประชาชนในการชําระ
ภาษี
-โครงการจัดเก็บรายได0
นอกสถานที่
-โครงการก$อสร0างรั้ว
สํานักงาน
-โครงการจัดหาเลื่อย
ยนต/ปI\มจุ$มดูดโคลน
-โครงการเปMดอาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบล (แห$งใหม$)
-โครงการปรับปรุง
ซ$อมแซมสํานักงาน
เทศบาล
-โครงการจัดซื้อที่ดิน
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู$บ0าน
(อสม.)
-อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห$งชาติ
-อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน
-โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบข0อมูล
ของสถานบริการ

-โครงการป%องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ0า
-โครงการป%องกันและ
ควบคุมโรคไข0เลือก
ออก

หน$วย
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย
๕๘

๕๙

๖๐

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา
๖๑

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

๖๒

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

-โครงการป%องกันและ
กําจัดโรคระบาดในสัตว
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขโรคไม$ติดต$อและ
โรคติดต$อ
-โครงการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต0านม
-โครงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ0อนผู0ปLวย
เบาหวาน
-โครงการคัดกรอง
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง
-โครงการเฝ%าระวัง
ปIญหาทันตกรรม
-โครงการจัดซื้อเครื่อง
พ$นหมอกควัน
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหาเอดสและ
การตั้งครรภในกลุ$ม
วัยรุ$น
-โครงการเฝ%าระวังโรค
และติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็ก
-โครงการส$งเสริมและ
ฟQRนฟูสุขภาพผู0สูงอายุ/
ผู0พิการ
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุ$น
ย๒

ย๔

ย๙ ด0านการพัฒนาสังคม

ประชาชนมีส$วนร$วม
ในทุกขั้นตอนในการ
พัฒนาชุมชนและ
ตนเอง

หมู$บ0าน/ชุมชนมีความเข0มแข็ง

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) พัฒนาบทบาทของ
ผู0นําชุมชน
คณะกรรมการหมู$บ0าน
และชุมชน

ร0อยละของ
ผู0นําชุมชน
คณะกรรม
การหมู$บ0าน
และชุมชน
ได0รับการ
พัฒนา

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการฝKกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู0ให0กับ
คณะกรรมการชุมชน
ผู0นําชุมชน

สํานักปลัดฯ

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลดี มีอาชีพ
และรายได0ที่
เพียงพอต$อการ
ดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒) พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชน สตรี ผู0สูงอายุ ผู0
พิการ และด0อยโอกาส

ร0อยละของ
เด็ก เยาวชน
สตรี
ผู0สูงอายุ
ผู0พิการ และ
ด0อยโอกาส
ได0รับการ
พัฒนา

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

สํานักปลัดฯ

๕๐

๔) ดําเนินการป%องกัน
และให0มีการปราบปราม
และแก0ไขปIญหาการเสพ
การผลิต และการ
จําหน$ายยาเสพติดในทุก
ระดับ

ร0อยละของ
ปIญหายาเสพ
ติดลดลง

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการส$งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และ
ผู0ปLวยเอดส สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
-โครงการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
-โครงการเข0าข$าย
เยาวชนป%องกันภัย
การค0ามนุษย
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหาความ
รุนแรงต$อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว
-โครงการส$งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ
จากกลุ$ม OTOP
-โครงการส$งเสริม
กิจกรรมผู0สูงอายุ
-โครงการวันสตรีสากล
-โครงการฝKกอบรม
เพิ่มพูนความรู0ในการ
ประกอบอาชีพให0แก$
กลุ$มอาชีพ กลุ$มสตรี
กลุ$มแม$บ0าน และกลุ$ม
องคกรต$าง ๆ
-โครงการไออุ$นรัก
-โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหายาเสพติด
-อุดหนุนอําเภอเมือง
นม. โครงการป%องกัน
การแพร$ระบาดของยา
เสพติด
-อุดหนุน ศพส. จ.นม.
โครงการป%องกันและ
แก0ไขปIญหายาเสพติด
-โครงการฝKกอบรมและ
จัดกิจกรรมการป%องกัน
และควบคุมปIญหายา
เสพติด

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลดีขึ้น

ปIญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง
และหมดไป

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

กองสาธารณสุขฯ

หน$วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ย๑

ยุทธศาสตร
อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาล
ตําบลปรุใหญ$

เป%าประสงค
ตามพันธกิจ

ย๓

ย๑๐ ด0านการพัฒนาการ
เกษตร

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลดี มีอาชีพ
และรายได0ที่
เพียงพอต$อการ
ดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เศรษฐกิจในชุมชน
ได0รับการส$งเสริมให0
มีความเข0มแข็ง
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได0เพียงพอ
ยกระดับความ
เปVนอยู$ให0ดีขึ้นและ
สามารถพึ่งตนเองได0
อย$างยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เป%าประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

ค$าเป%าหมาย

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความ
ก0าวหน0า
ของเป%าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน$วย
รับผิดชอบ

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีอาชีพและมีรายได0เพียงพอใน
การดํารงชีวิต

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑) ลดต0นทุนการผลิต
และเพิ่มมูลค$าผลผลิต
ทางการเกษตร

ร0อยละของ
ประชาชนมี
รายได0
เพิ่มขึ้น

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการส$งเสริมการ
เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ในบ$อดิน
-โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข0าว
-โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีอาชีพและรายได0
เพิ่มขึ้น

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒) สนับสนุนการทํา
การเกษตรทางเลือก

ร0อยละ
ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได0
เพิ่มขึ้น

ร0อยละ ๑๐
ต$อปB

-โครงการเสริมสร0าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตร
-อุดหนุนเกษตรอําเภอ
เมืองนครราชสีมา
-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนยถ$ายทอด
-โครงการผสมผสาน
- โครงการปรับปรุง
บํารุงดินด0วย
อินทรียวัตถุ
-โครงการหมู$บ0าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต0นแบบ

สํานักปลัดฯ

หน$วย
สนับสนุน

ภาคผนวก
การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข0อมูลสภาพทั่วไปของ
อปท.

รายละเอียดหลักเกณฑ

ควรประกอบด0วยข0อมูลดังนี้
- ข0อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร0างพื้นฐาน
สถานที่ท$องเที่ยว เปVนต0น และข0อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล0ายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บข0อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ / หรือการใช0ข0อมูล จปฐ.
- มีข0อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ$านมา (เพื่อดูการดําเนิน
งานในแต$ละปBที่ผ$านมาว$ามีการดําเนินการบรรลุเป%าหมาย
ของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากน0อยเพียงใด
๒. การวิเคราะหสภาวการณ ครอบคลุมการวิเคราะห ข0อมูลที่สําคัญ ด0านเศรษฐกิจ
และศักยภาพ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบข0อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให0เห็นศักยภาพ
ปIญหาและความต0องการ
• การวิเคราะหข0อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ / หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได0ครัวเรือน การสร0างอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบข0อมูลที่สําคัญของ
จังหวัดและแสดงให0เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปIญหา
• การวิเคราะหข0อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหข0อมูลที่สําคัญด0านสังคม เช$น
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปIญหายาเสพติด เปVนต0น
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบข0อมูล ที่สําคัญของ
อปท. และแสดงให0เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปIญหา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได5
๑๐
(๓)
(๓)
(๒)
(๒)
๒๕

๔
(๒)
(๒)
๕
(๓)
(๒)

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ
• การวิเคราะหข0อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล0อม
- ครอบคลุมการวิเคราะหข0อมูลที่สําคัญ ด0านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
- มีการนําเสนอให0เห็นถึงสภาพแวดล0อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต0องสอดคล0องกับโอกาสและศักยภาพของอปท.
- การวิเคราะหสอดคล0องกับการวิเคราะหข0อมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปIจจัยภายในภายนอก
อย$างถูกต0อง
• สรุปประเด็นปIญหาและความต0องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปIญหาและความต0องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยชี้ให0เห็นขนาดและความรุนแรงของปIญหาและ
ความต0องการ
- มีการระบุปIญหาหรือความต0องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ$มเป%าหมายที่ชัดเจน
- การใช0แผนชุมชน / แผนหมู$บ0านเปVนส$วนประกอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ วิสัยทัศน

• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต0องการจะเปVนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย$างชัดเจน สอดคล0องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปVนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน0นและสิ่งที่ต0องการจะเปVน สอดคล0องกับ
การวิเคราะหข0อมูล
- มีความเปVนไปได0 ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๓.๒ พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปVน เพื่อนําไปสู$การบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปVนไปได0ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได5
๕
(๒)
(๓)
๕
(๓)
(๒)
๖
(๒)
(๒)
(๒)

๖๕
๕
(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)

ประเด็นการพิจารณา
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร

๓.๔ เป%าประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
• มีความชัดเจน สอดคล0องกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคล0องกันและตอบสนอง
ปIญหาศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล0องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.
• สอดคล0องกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคล0องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปVนรูปธรรมแสดงให0เห็นว$ามีความต0อง
การที่จะบรรลุอะไรในช$วง ๔ ปB

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได5
๑๐
(๔)
(๔)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

๓.๕ ตัวชี้วัดและค$า
ตัวชี้วัดและค$าเป%าหมาย
เป%าหมายของแต$ละประเด็น
• ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนสอดคล0องกับเป%าประสงค และสะท0อน
ผลลัพธตามเป%าประสงค
- สามารถวัดได0ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• ค$าเป%าหมาย
- แสดงถึงความก0าวหน0าในแต$ละปB
- มีความเปVนไปได0อยู$ในขีดความสามารถที่ทําได0ทั้งด0าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค

๑๕
๙
(๕)

๓.๖ กลยุทธของแต$ละ
ประเด็นยุทธศาสตร

๑๐

• มีการกําหนดกลยุทธของแต$ละประเด็นยุทธศาสตร
ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป%าประสงคของ
แต$ละประเด็นยุทธศาสตร และสอดคล0องกับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล0องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต$ละยุทธศาสตรและนําไปสู$
การบรรลุเป%าประสงค และยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสู$การกําหนดแผนงานโครงการ

(๔)
๖
(๓)
(๓)

(๕)
(๕)

ประเด็นการพิจารณา
๓.๗ บัญชีรายการ / ชุด
โครงการพัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได5
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด0วย
๑๕
• โครงการ / กิจกรรม
๘
- มีการวิเคราะหความคุ0มค$าและผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อม (๒)
ของโครงการฯ ก$อนบรรจุไว0ในแผน
รายละเอียดหลักเกณฑ

- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล0องและตอบสนองกลยุทธอย$างชัดเจน
และนําไปสู$ผลสําเร็จของเป%าประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคล0องและตอบสนองกลยุทธ
อย$างชัดเจนและนําไปสู$ผลสําเร็จของเป%าประสงค
- มีโครงการฯครบถ0วนทั้ง ๓ ปB (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา
รวมคะแนนที่ได5

(๓)
(๓)
๗
(๓)
(๒)
(๒)
๑๐๐

