
“ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นน้าสนามซีเกมส”์ 
 

                   พันธกิจที่ 1   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้ 
                                   มาตรฐาน และทั่วถึง  
                    พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคน 
                                     ด้อยโอกาส 
                   พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ 
                                     พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา  
                   พันธกิจที่ 4   จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อและและพัฒนาการบริการด้าน 

      สาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  พันธกิจที่ 6   ส่งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง  
  พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการ  10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

  



1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียงได้อย่างมี “คุณภาพ” 

2.  นโยบายด้านการปกครอง 
การบริหารเทศบาลฯ จะพัฒนาได้ตามวิสัยทัศน์ นั้น จะน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางตาม

ความเหมาะสมแก่โอกาสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ 
-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกต้อง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบคุณธรรม 4 หลักคือ  

ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงในต าแหน่ง, ความเป็นกลางทางการเมือง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมตามโอกาสและกรณ ี

-  หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
-  หลักความคุ้มค่ายึดมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลเพียงพอ ให้ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยไม่

ส่งผลกระทบทางลบต่อเทศบาลฯ 
-  หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน สามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น  
-  หลักความรับผิดชอบร่วมกันยึดมั่นติดตามผลของการท างาน พร้อมแก้ไขและชี้แจง  
3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพตามความต้องการและ

ความถนัดของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามศักยภาพของ เทศบาลฯ เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ในภายภาคหน้าและส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกเพศทุกวัย ภายใต้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”   

(ภายใต้กรอบแนวคิดพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความสมดุลยั่งยืน และความรู้คู่
คุณธรรม) 

เสริมสร้างความรักความเข้าใจต่อกันในเรื่อง “รู้รักสามัคคี” ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เข้าใจความคิดต่าง แต่ไม่แตกแยกความสามัคคี ยอมรับ
กติกาของสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ความเป็นคนปรุใหญ่ มีความรักความเข้าใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน 
เทศบาล ฯ จะให้การดูแลและพัฒนา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยความห่วงใย  
เอาใจใส่และเอ้ืออาทร เพ่ือให้ปรุใหญ่เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

4.  นโยบายด้านการเมอืง 
การบริหารเทศบาล ฯ จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของประเทศ  ให้แก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วม ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและความต้องการ ภายใต้ความเป็นไปได้จากทรัพยากรที่มี  ด้วยแนวคิด “โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  เป็นของประชาชน” 



สร้างผู้น าชุมชนและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายด้านอ่ืนๆ ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรุใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้อย่างมี 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้น

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และการแก้ไขรักษาควบคู่กัน ให้ความส าคัญกับการออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ รู้จัก
ป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน เช่น    
โรคเท้าช้าง 

ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆที่จะให้ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือร่วมระดมความคิด เตรียมการ
วางแผนแก้ไข รับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับของส่วนรวม โดยยึดหลัก  “ปรุใหญ่น่า
อยู”่ 

6.  นโยบายด้านการให้บริการ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความสามัคคี สร้างเครือข่ายสามารถกระจายข่าวสารจากเทศบาลฯ   

สู่ชุมชนและเป็นตัวกลางส่งความต้องการของประชาชนสู่เทศบาลฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลฯ ได้อย่างเสมอภาค และเมื่อผู้รับบริการมีปัญหา

ใดๆ เทศบาลฯจะร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางท่ีเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ภายใต้
แนวคิดเทศบาลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน” 

จะน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่การพัฒนาเพ่ือประชาชนชาวปรุใหญ่มาใช้ ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับ ระเบียบ
และกฎหมาย 

7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลฯ จะเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน เพ่ือความอยู่ดี รู้สึกอบอุ่น

และไว้วางใจ จะประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สร้างจิตส านึกด้านความเป็น
สังคมท่ีด ีการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอ้ืออาทรกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป สร้างอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ท าให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย” 

8.  นโยบายด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังการใฝ่รู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษา

ทางเลือก ให้ความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วม  กับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ร้อง
ขอความร่วมมือ สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เช่น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬาและประเพณีต่างๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (long life learning) ปลูกจิตส านึกที่ดีต่อบ้านปรุใหญ่ สร้างจิตสาธารณะ 
ปลูกฝังการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทะนุบ ารุง
ศาสนาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีกับ วัดและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตาม
หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 

 



9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการบริหารจัดการจะยึดเป้าหมายจากค าว่า “ปรุใหญ่น่าอยู่” เป็นหลักบริหารให้เกิดความ

ต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะค านึงถึง
ผลกระทบ ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ “ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้้า ล้าน้้า
ธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นน้าสนามซีเกมส์ ” 

การจัดการภายใน จะเป็นการจัดการองค์กร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ ภายใต้อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถสั่งการได้ ให้ความดีความชอบได้ ลงโทษได้ เพ่ือให้
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ และพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐและร่วมมือกับสภาเทศบาล 

การจัดการภายนอก จะเป็นการน านโยบายของคณะผู้บริหารและนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการ
ตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชน สู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา สร้างสรรค์และทันต่อเหตุการณ์  
โดยยึดหลัก “ข้าราชการที่ดี” (ข้า คือผู้รับใช้,ราชคือพระราชา,การคืองาน,ดี คือให้เกิดประโยชน์ ที่ชอบ       
ที่ถูก) คือคนของพระราชาที่ท างานให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง    และจะสนับสนุนให้มีการประเมินในทุก ๆ 
กิจกรรมที่เห็นควร เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบ 


