แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

ประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เพื่อปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรกำหนดให้
มี “ยุทธศำสตร์ชำติ” เป็นยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศในระยะยำว พร้อมกำรปฏิรูประบบและกลไกกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
สำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำร คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในทุกสำขำ ได้แก่กำรเมืองภำยในประเทศ กำรเมืองต่ำงประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ กำรทหำร วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี กำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำ คนไทยมี
ควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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โดยมีสำระสำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและ ช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่
กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทั้งในด้ำนอุตสำหกรรม เกษตร และบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคง
และปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้ง กำรพัฒนำ
ฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต
ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรทั้งใน
ภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำง ควำมเชื่อมั่น
กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ำมำกขึ้น
๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำม เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้น เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และขยำยกิจกรรม กำรผลิตและบริกำร
โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่หลำก
หลำยตำมรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำดและ
ปลอดภัยของโลก
- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพสะอำด ปลอดภัย
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- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำ มำเพิ่มมูลค่ำและยก
ระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น
- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่น ๆ เป็นต้น
๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ
แรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบัน
เกษตรกร
๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ
๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง
๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะ
จิตใจให้เข้มแข็ง
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำย
โอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
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๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำท
ภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
**************
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
หลักกำรของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีกำรกระจำยรำยได้ และกำรพัฒนำอย่ำง เท่ำเทียม มีระบบนิเวศที่ดี
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีแนวทำงกำร
พัฒนำที่สำคัญ 10 ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เนื่องจำกโครงสร้ำงประชำกรไทยจะเข้ำ
สู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นเป็น 19.8%
ขณะที่วัยแรงงำนเริ่มลดลง ส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จึงให้ควำมสำคัญกับกำร
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ มุ่งพัฒนำเชิงคุณภำพในแต่ละช่วงวัย บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำง
สังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเตรียมคนไทยให้มีทักษะกำรดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม เพื่อขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจ
และสังคมให้กลุ่มประชำกร 40% ที่มีรำยได้ต่ำสุด ให้ทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้ทั่วถึง จำกเดิมมี
ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนสินทรัพย์และกำรถือครองที่ดินและปัญหำกำรกระจำยบริกำรภำครัฐ ที่คุณภำพยังไม่ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คือ ให้ควำมสำคัญ
กับกำรบริหำรเศรษฐกิจมหภำค ให้มีเสถียรภำพ เพิ่มประสิทธิภำพภำคกำรเงินและดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง ควบคู่
ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำมีเป้ำหมำยให้เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพ โดยขยำยตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 5% มีรำยได้ต่อหัวเป็น 8,200 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทำงกำร
พัฒนำที่สำคัญ ได้แก่ รักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติสร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และ
เป็นธรรม กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง ระยะที่ผ่านมามีการก่อการร้ายมากขึน แผนฯ ฉบับที่ 12 จึงดูแลไม่ให้
เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแผนฯ ที่ต้องเตรียมรับมือกับอำชญำกรรมข้ำมชำติ ด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย
มีเป้ำหมำยเพื่อลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ กำรให้บริกำรของภำค
รัฐและประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับ 2 ของอำเซียน รวมทั้งลดปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบของประเทศ เพื่อเพิ่มคะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ให้อยู่สูงกว่ำ 50% เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38% และใน 20 ปี ตั้งเป้ำให้กำรคอร์รัปชั่นหมดไปจำกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้ำหมำยสำคัญ คือ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม เช่น เพิ่มปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำง จำก 2% เป็น ไม่
น้อยกว่ำ 4% และปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ำเพิ่มจำก 15% เป็นไม่น้อยกว่ำ 19% ขณะที่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิตอล เช่น ขยำยโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ได้ 85% ของหมู่บ้ำน ทั่วประเทศ และมีผู้
ประกอบธุรกิจดิจิตอลรำยใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย โดยช่วงแผนฯ 12 คำดว่ำกำรพัฒนำระบบรถไฟ
ทำงคู่ขนำดรำง 1 เมตรระยะแรกจะแล้วเสร็จทุกเส้นทำง และเริ่มสร้ำงโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ระยะที่ 2 ได้ และ
เริ่มก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเพื่อเป็นเครื่องมือกระจำยควำมเจริญ สู่ภูมิภำค โดยทำควบคู่ไปกับกำร
วำงแผนพัฒนำพื้นที่เมืองบริเวณสถำนีรถไฟ และเริ่มพัฒนำระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะในเมืองหลัก และพัฒนำ
โครงข่ำยทำงถนน เส้นทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำร
ลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำสู่ 1.5% ของจีดีพี และสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำภำคเอกชนต่อภำครัฐเป็น
70:30 เพิ่มบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำเป็น 25 คน/ประชำกร 10,000 คน และเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำร
แข่งขันโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จัดโดยไอเอ็มดี ให้อยู่ในลำดับ 1 ใน 30
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ วำงแนวทำงพัฒนำที่สำคัญ คือ พัฒนำ
ภำคเหนือให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน
ก้ำวสู่เป้ำหมำย “อีสำน พึ่งตนเอง” พัฒนำภำคกลำงให้เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นนำ เป็นศูนย์อุตสำหกรรมของ
อำเซียน เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ พัฒนำภำคใต้เป็นฐำนสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย
เป็นศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและปำล์มน้ำมันของภูมิภำค เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่ได้มำตรฐำน
สำกล รวมทั้งพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด มีเป้ำหมำยฟื้นฟูและพัฒนำให้ขยำย
ตัวอย่ำงสมดุล ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชำยแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนที่เติบโต
อย่ำงยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ กำหนดให้พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่ำงเท่ำเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ได้แก่ กำรเตรียม ควำมพร้อม
ให้ไทยเป็นประตูสู่ภำคตะวันตกและตะวันออกของเอเชีย โดยดำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุก ในกำรส่งเสริมผู้ประกอบ
กำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของไทย
*********************
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ปรำจีนบุรี นครนำยก ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว
และสมุทรปรำกำร)
วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2561 – 2564)
“เส้นทำงกำรค้ำกำรลงทุนแห่งอินโดจีน ฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ สุขภำพและวัฒนธรรม แหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำกำรลงทุนภำคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้ได้มำตรฐำน
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภำพและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนำปัจจัยกำรผลิต ระบบกำรตลำด และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตรให้
สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ เพื่อให้สินค้ำเกษตรได้มำตรฐำนสำกลเชื่อมโยงตลำดรองรับกำรค้ำเสรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงำนทดแทน และยกระดับ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรลงทุน เพื่อรองรับอุตสำหกรรม New S-cure
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ และปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำกำรลงทุนภำคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
1.โครงสร้างพืนฐานทางการค้า การลงทุน
1.1 กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมขนส่งตำมแนวชำยแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 กำรพัฒนำด่ำนกำรค้ำและระบบ One stop service
1.3 กำรพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำร ฐำนข้อมูล และระบบสำรสนเทศ
1.4 กำรพัฒนำกฎหมำย ข้อตกลงที่เอื้อต่อกำรค้ำ กำรลงทุน
1.5 กำรวำงแผนและกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและนิคมอุตสำหกรรม
2. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน
2.2 ส่งเสริมกำรขยำยควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุน ภำยใต้ประโยชน์ร่วมกันของ
กรอบควำมร่วมมือ
2.3 กำรใช้ประโยชน์ทำงภำษีจำกข้อตกลงต่ำงๆ
2.4 กำรเสริมสร้ำงโอกำสและจัดหำแหล่งทุนเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
2.5 กำรกำหนดกลไกในกำรบริหำรและกำกับดูแลกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำชำยแดน
3. พัฒนำควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
3.1 กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจบริกำรเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
3.2 พัฒนำศูนย์ข้อมูลทำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
3.3 กำรพัฒนำขีดทักษะควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะด้ำนภำษำอังกฤษ
3.4 กำรยกระดับควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี (Technology Readiness)
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3.5 กำรส่งเสริม พัฒนำกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
3.6 สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรค้ำ กำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ
4. กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ (Logistics)
4.1 กำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำ
4.2 กำรพัฒนำประสิทธิภำพและระบบกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
4.3 อัตรำกำรสูญเสียระหว่ำงขนส่ง
4.4 กำรลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรและเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง
4.5 กำรจัดกำรงำนด้ำนศุลกำกร (ส่งออก/นำเข้ำ)
5. พัฒนำด้ำนกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
5.1 กำรส่งเสริมกำรนำ IT มำเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำย สินค้ำ/บริกำร
5.2 กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trade Show)
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้
มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภำพและวัฒนธรรม
1. วำงยุทธศำสตร์/แผนกำรท่องเที่ยว
1.1 กำรวำงแผนและกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning)
1.2 กำรกำหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
2.1 กำรรวบรวม วิจัยและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยว
2.2 กำรกำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)
2.3 สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
3. พัฒนำศักยภำพมัคคุเทศก์และบุคลำกร
3.1 พัฒนำมำตรฐำนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
3.2 พัฒนำศักยภำพแรงงำนวิชำชีพและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
3.3 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว
4. พัฒนำปัจจัยพื้นฐำนด้ำนท่องเที่ยว/ทรัพยำกร
4.1 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.2 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง
4.3 ยกระดับคุณภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ท่องเที่ยว
5. พัฒนำแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
5.1 พัฒนำเส้นทำงแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับควำม
สนใจ
5.2 จัดมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยว
6. พัฒนำธุรกิจบริกำรกำรท่องเที่ยว
6.1 กำรรับรองมำตรฐำนที่พักและโรงแรม
6.2 พัฒนำมำตรฐำนธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว อำทิ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ
6.3 พัฒนำมำตรฐำนสินค้ำของฝำกและของที่ระลึก
6.4 พัฒนำมำตรฐำนธุรกิจนำเที่ยว
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7. พัฒนำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
7.1 ประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์
7.2 กำรตลำดเชิงรุก ผ่ำนสื่อสมัยใหม่ (Social Network)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพืนฐานทางการเกษตร ให้
สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ เพื่อให้สินค้ำเกษตรได้มำตรฐำนสำกลเชื่อมโยงตลำดรองรับกำรค้ำเสรี
1. กำรวิจัยพัฒนำ (R&D) – กำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนและกำรพัฒนำเกษตรกร
1.1 กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
1.2 กำรวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.3 กำรวิเครำะห์สินค้ำและควำมต้องกำรของตลำด (Intelligence)
1.4 กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร
1.5 กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
1.6 กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ดิน (Zoning)
1.7 กำรเตรียมพื้นที่เพำะปลูก ปรับปรุงดิน
1.8 กำรรวมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์
1.9 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และขีดควำมสำมำรถให้เกษตรกร
2. กำรเพิ่มผลผลิตพัฒนำคุณภำพและลดต้นทุน
2.1 กำรผลิตที่ดีและเหมำะสม (GAP)
2.2 กำรเพิ่มผลิตภำพสินค้ำเกษตร (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง)
2.3 กำรรับรองมำตรฐำนและตรวจสอบควำมปลอดภัยสินค้ำ
2.4 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชพลังงำน และพืชทำงเลือก
3. กำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
3.1 มำตรฐำนกำรผลิตเกษตรอุตสำหกรรม (GMP/HACCP)
3.2 กำรทำบรรจุภัณฑ์
3.3 กำรทำตรำสินค้ำ (Branding) และตรำรับรองคุณภำพ (Quality Mark)
4. กำรขนส่งและจัดกำรบริหำรสินค้ำ (Logistics)
4.1 กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
4.2 กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ
4.3 ระบบห้องเย็น
5. กำรพัฒนำระบบกำรตลำด
5.1 กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
5.2 พัฒนำตลำดกลำงสินค้ำ
5.3 พัฒนำระบบค้ำปลีก ค้ำส่ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรลงทุน เพื่อรองรับอุตสำหกรรม New S-cure
1. กำรวิจัยพัฒนำ (R&D) และออกแบบผลิตภัณฑ์
1.1 กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) เทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำ
1.2 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโยงนักออกแบบอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรม)
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2. กำรสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรผลิต
2.1 พัฒนำฐำนข้อมูลกำรผลิตและกำรบริโภค
2.2 พัฒนำฐำนข้อมูลตลำดและปริมำณกำรส่งออก
2.3 เงินลงทุนและกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
2.4 พัฒนำฐำนข้อมูลแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
2.5 พัฒนำฐำนข้อมูลสำธำรณูปโภค
2.6 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อภำคประชำชนในทำงด้ำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ฯ
3. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร
3.1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
3.2 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสำหกรรม
3.3 สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรผลิต
3.4 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
4. กำรเพิ่มศักยภำพและทักษะฝีมือแรงงำน
4.1 กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
4.2 สร้ำงมำตรฐำนกำรรับรองฝีมือแรงงำน (Skill Certification)
5. กำรเพิ่มผลผลิตพัฒนำคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิต
5.1 กำรบริหำรจัดกำรแหล่งวัตถุดิบ
5.2 กำรพัฒนำและควบคุมมำตรฐำนกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม
5.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต (Total Productivity) ได้แก่ กำรลดอัตรำกำรสูญเสียในระบบ
ผลิตกำรลดกำรใช้พลังงำน
5.4 กำรผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Production)
6. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภัณฑ์
6.1 กำรนำผลวิจัยและพัฒนำ (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม มำส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
6.2 กำรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำสร้ำงมูลค่ำ
6.3 กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
6.4 กำรสร้ำงตรำสินค้ำและตรำรับรองคุณภำพ (Quality Mark)
7. กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ (Logistics)
7.1 กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำรขนส่ง
7.2 กำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำ
7.3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพและระบบกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
7.4 กำรลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรและเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง
7.5 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (ERP) ให้กับผู้ประกอบกำร
8. กำรพัฒนำระบบกำรตลำด
8.1 กำรจำหน่ำยสินค้ำ ทั้งในและต่ำงประเทศ (ปริมำณกำรส่งออก)
8.2 กำรทำกำรตลำดกับผู้บริโภค (Consumer Marketing)
8.3 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของตลำดโลก เพื่อสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมภำยในกลุ่มภำคลกลำง
ตอนกลำง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและภัยพิบัติ
1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
1.2 ป้องกันกำรพังทลำยของดิน
1.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันดูแลป่ำไม้
1.4 พัฒนำแผนงำนป้องกันและรับมือภัยพิบัติ
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
2.1 ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภำพดิน โดยเฉพำะในพื้นที่เกษตรกรรม
2.2 ฟื้นฟูสภำพป่ำ/ระบบนิเวศน์
2.3 กำรพัฒนำ/ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2.4 ส่งเสริมเกษตรและภำคีเครือข่ำยในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน
2.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
3.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้/สร้ำงจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้ชุมชนในพื้นที่
3.2 ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรมลพิษ
3.3 ส่งเสริมเกษตรและภำคีเครือข่ำยในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ป่ำ
3.4 สร้ำงควำมมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทำระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่สี
เขียวในชุมชน
4. พัฒนำกำรจัดจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
4.1 พัฒนำระบบโครงสร้ำงกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดทำแผนงำนกำรบริหำรและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
*******************
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1.4 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)
(1) ปฏิบัติภำรกิจตำมกฎหมำยให้บรรลุผลและสนองนโยบำยของรัฐบำลในทุกมิติโดยยึด ควำม
ต้องกำร และควำมจำเป็นของประชำชนเป็นหลัก
(2) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรอุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรดำเนินกำรด้ำน
สังคมและกำรศึกษำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและระบบกำรคมนำคมเพื่อควำมเป็นเมืองน่ำอยู่
(3) ส่งเสริมและรักษำคุณภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่ำงยั่งยืน
(4) พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรเกษตรกรรมตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่ง
อำรยธรรมสมัยทวำรำวดีและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคม
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงกำรแพทย์แผนไทย และพัฒนำสมุนไพรสู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรค้ำและอุตสำหกรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสังคม กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกำสทำงสังคม บนฐำนแห่งควำมพอเพียง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
1. ส่งเสริมขบวนกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรไปสู่กำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจสินค้ำเกษตร (Zoning)
3. น้อมนำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดต้นทุนกำรผลิต
5. พัฒนำตลำดกลำงกำรเกษตร
6. พัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำให้เพียงพอในพื้นที่เกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรค้ำและอุตสำหกรรม
1. สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและโอกำสทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำร
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำและกำรคุ้มครองผู้บริโภค
3. ส่งเสริมให้อุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตร ใช้วัตถุดิบภำยในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนำเครือข่ำยเฝ้ำระวังและจัดกำรผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน
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6. ส่งเสริมและถ่ำยทอดนวัตกรรมทำงด้ำนพลังงำน
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนอุตสำหกรรมวิสำหกิจชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสังคม กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกำส ทำงสังคมบนฐำน แห่งควำมพอเพียง
1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิกำรสังคมเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน
2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร เครือข่ำย อำสำสมัคร และภำคประชำชน
3. บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำคประชำรัฐในกำรบริกำรด้ำนเด็ก เยำวชน คน
พิกำรและผู้สูงอำยุ
4. จัดทำมำตรฐำนกลำงในกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด
5. เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
6. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องควำมต้องกำรกับตลำดแรงงำนในพื้นที่
7. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร
ทีท่ ันสมัย
8. จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนท่องเที่ยว
1. พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ บริกำร กำรตลำด ประชำสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุน
กำรท่องเที่ยว รวมทั้งสร้ำงควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว
2. ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้ำนดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น
3. ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP ตำมแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
4. น้อมนำแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับชุมชน
5. พัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำดูงำนด้ำนสุขภำพและแพทย์แผนไทย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด
2. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
จังหวัด
3. กำกับดูแลควำมมั่นคงแข็งแรงและควำมปลอดภัยของอำคำรขนำดใหญ่
4. สนับสนุนกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงในรูปประชำรัฐแบบบูรณำกำร
5. สนับสนุนกำรแก้ไขควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย และภัยพิบัติ แบบใช้โครงสร้ำง และไม่ใช้โครงสร้ำง
6. สนับสนุนกำรปลูกฝังวัฒนธรรมลดควำมเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม
7. สนับสนุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย และภัยพิบัติในรูปประชำรัฐแบบบูรณำกำร
8. ส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลผู้ขับขี่รถสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
9. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเฝ้ำระวังด้ำนยำเสพติด
10. ส่งเสริมให้เยำวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
11. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในพื้นที่สำธำรณะและศำสนสถำน
12. พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนสำมำรถป้องกันและ
บรรเทำปัญหำน้ำท่วม น้ำแล้งน้ำเค็มหนุน
13. ส่งเสริมให้มีกำรป้องกันกำรพังทลำยของตลิ่ง
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบกำรกำจัดน้ำเสีย
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15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
16. ส่งเสริมให้มีองค์ควำมรู้บริหำรจัดกำรขยะ
17. ส่งเสริมให้ประชำชนได้กำหนดทิศทำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่
18. ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสำนึกและตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด
19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยประชำชนเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพื้นที่สำธำรณประโยชน์
20. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วม
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงทุกพื้นที่อย่ำงเท่ำเทียมกัน
22. ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอันเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปรำจีนบุรี
23. ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม
24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภำพดี สำมำรถใช้งำนได้โดยสะดวกปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
1. พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบสมุนไพร
2. สนับสนุนกำรจัดตั้งตลำดกลำงสมุนไพร
3. ส่งเสริมขยำยช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสมุนไพร
4. สนับสนุนกำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยครบวงจร
5. บูรณำกำรกำรแพทย์พื้นบ้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรแพทย์แผนไทยร่วมกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
6. ส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพร แทนยำแผนปัจจุบัน
7. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัย
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
คนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวตกรรมและเทคโนโลยี”
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ทั้งสิ้น 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์
๑) พัฒนำโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร
๒) พัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
๓) รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔) พัฒนำเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้
5) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว
6) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒) สนับสนุนเครือข่ำยและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริมกำรลดใช้สำรเคมีและส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพในภำคกำรเกษตร
4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะครัวเรือน และรณรงค์กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) รณรงค์เฝ้ำระวังปัญหำสิ่งแวดล้อมและสร้ำงควำมตระหนักกำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น
6) ประสำนและพัฒนำกำรจัดทำระบบชลประทำนขนำดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
7) ส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่ำงโรงงำนอุตสำหกรรมกับชุมชน
8) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมกิจกรรม และกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
๒) ส่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนำกลไกกำรตลำดสำหรับสินค้ำทำงกำรเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งกลุ่มอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมภำคพลเมืองและประชำสังคม ให้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลและกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ
2) เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตำมหลักธรรมำภิบำล
๓) ส่งเสริมภำคพลเมืองและประชำสังคม ให้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลและกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ
๔) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

๓๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
๒.๑ วิสัยทัศน์
“บำงยำงประชำชนร่วมใจพัฒนำ ประชำคมเข้มแข็ง พัฒนำทุนสังคม เสริมสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง”
พันธกิจ
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำร อุปโภค บริโภค
2. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรมของประชำชน
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และกำรสังคมสงเครำะห์
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมกำรบำรุง ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6. ดำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด ให้หมดสิ้นจำกชุมชน
7. ส่งเสริม พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๒.๒ ยุทธศาสตร์
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงพัฒนำ
1. ก่อสร้ำงพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่ให้มีปริมำณเพียงพอประชำชน
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรเกษตร
3. จัดหำระบบสำธำรณูปกำรพื้นฐำนที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ กำรสำรสนเทศ
2. ด้ำนกำรพัฒนำคน สังคม และเศรษฐกิจ
แนวทำงพัฒนำ
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร กำรสังคมสงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
แนวทำงพัฒนำ
1. สนับสนุนขยำยโอกำส กำรศึกษำ ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมกัน
2. กำรส่งเสริม อนุรักษ์ กำรทำนุบำรุงรักษำศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4. ด้ำนกำรเมืองและบริหำร
แนวทำงพัฒนำ
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมำะสมเพียงพอกับกำรบริกำรประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
5. ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทำงพัฒนำ
1. ส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2. สนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
6. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
แนวทำงพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ประชำชนมีจิตสำนึก ในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๓๑
๒.๓ เป้าประสงค์
1. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนน ไฟฟ้ำ ประปำได้มำตรฐำน อย่ำงครอบคลุม
2. พัฒนำศักยภำพกำรลดต้นทุน ด้ำนกำรผลิตในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรำยได้
3. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยให้ได้รับกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรสังคม
สงเครำะห์ และพัฒนำสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน
4. ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภำพที่ดี
5. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศำสนำ รักษำจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. สร้ำงภูมิคุ้มกันชุมชน ด้วยกำรกีฬำป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้ลดลง
7. กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
๒.๔ ตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
พันธกิจ 1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำร อุปโภค บริโภค
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนน ไฟฟ้ำ 1. จำนวนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ อบต.
ประปำได้มำตรฐำน อย่ำงครอบคลุม
2. จำนวนกำรก่อสร้ำงและกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปกำรในเขตพื้นที่
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. ก่อสร้ำงพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่ให้มี
- ระยะทำงชนิดประเภทของถนนทีส่ ร้ำงใหม่ จำนวนสำยทำงที่
ปริมำณเพียงพอประชำชน
ได้รับกำรซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข
- จำนวนถนนที่ได้รับมำตรฐำน ที่ขึ้นทะเบียนท้องถิ่น
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรเกษตร - จำนวนกำรขุดลอกแหล่งน้ำ คลอง
- กำรสร้ำงแหล่งน้ำใหม่
3. จัดหำระบบสำธำรณูปกำรพื้นฐำนที่จำเป็น
- ระบบประปำหมู่บ้ำนที่เพิ่ม
เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ กำรสำรสนเทศ
- กำรซ่อมสร้ำงคันส่งน้ำ
- จำนวนไฟทำงสำธำรณะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่ำง
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพชีวิต ทุนทำงสังคม และชุมชนให้
เข้มแข็ง

๓2
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้ำนกำรพัฒนำคน สังคม และเศรษฐกิจ
พันธกิจ 1. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรมของประชำชน
2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และกำรสังคมสงเครำะห์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. พัฒนำศักยภำพกำรลดต้นทุน ด้ำนกำรผลิตในกำร 1. มีกำรทำเกษตรกรรมตำมแนวพระรำชดำริ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรำยได้
2. จำนวนกลุ่มอำชีพได้รับกำรส่งเสริม
2. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทำงด้ำนกำร 3. ร้อยละของประชำชนที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง กำรเจ็บป่วย
สำธำรณสุข
ลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับ
ประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร กำรสังคมสงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ตัวชีวัด
- จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมอำชีพ
- จำนวนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับเกษตรกรในด้ำนกำร
ทำกำรเกษตร
- จำนวนผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ติดป่วยเอดส์
ได้รับควำมช่วยเหลือ
- ร้อยละของประชำชนที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง กำรเจ็บป่วย
ลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดฯ
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรค้ำและอุตสำหกรรม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพชีวิต ทุนทำงสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน

๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้ำนกำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
พันธกิจ ๑. ส่งเสริมกำรบำรุง ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๒. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และกำรสังคมสงเครำะห์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
๑. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยให้ได้รับ
- ประชำชน เด็ก และเยำวชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพทุกด้ำน
กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรสังคม
และเพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ให้ทันต่อ
สงเครำะห์ และพัฒนำสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน
สถำนกำรณ์โลกโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
๒. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศำสนำ รักษำจำรีตประเพณี - ศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
งำมของท้องถิ่นได้รับกำรบำรุงรักษำ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. สนับสนุนขยำยโอกำส กำรศึกษำ ให้ได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมกัน

ตัวชีวัด
- เด็กก่อนวัยเรียนสำมำรถพัฒนำเข้ำสู่นักเรียนปฐมวัย อย่ำง
สมบูรณ์

2. กำรส่งเสริม อนุรักษ์ กำรทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำฯ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพชีวิต ทุนทำงสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการเมืองและบริหาร
พันธกิจ ๑. ส่งเสริม พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยใช้ - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
หลักธรรมำภิบำลและประชำชนมีส่วนร่วม ในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
บริหำรจัดกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
- จำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกำรตรวจสอบโครงกำรร่วม
เป็นกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ร้อยละในควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนของ อบต.
- จำนวนสมำชิกสภำ อบต. และบุคลำกร ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม เพิ่มพูนควำมรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมำะสม
เพียงพอกับกำรบริกำรประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ตัวชีวัด
- จำนวนสมำชิกสภำ อบต. และบุคลำกร ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม เพิ่มพูนควำมรู้
- กำรตรวจพัสดุ ประจำปี และกำรจัดซื้จัดจ้ำงเกี่ยวกับวัสดุ ครภ
ภัณฑ์ สำนักงำน
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
- จำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกำรตรวจสอบโครงกำรร่วม
เป็นกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ร้อยละในควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนของ อบต.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกส่วนรำชกำร
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
พันธกิจ ๑. ดำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด ให้หมดสิ้นจำกชุมชน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
๑.สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ -ร้อยละของกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อุบัติภัย
ประชำชน
๒. สร้ำงภูมิคุ้มกันชุมชน ด้วยกำรกีฬำป้องกันแก้ไข
- ร้อยละของโครงกำรเกี่ยวกับกำรปชแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้ลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2. สนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

ตัวชีวัด
- ร้อยละของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ร้อยละของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดฯ
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิต ทุนทำงสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ๑. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์
๑. ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
-ร้อยละโครงกำรที่ประชำนเข้ำร่วม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภำพที่ดี
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ประชำชนมีจิตสำนึก
ตระหนักในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชีวัด
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำและปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สำนักงำนปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรค้ำและอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

๓๗
๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นเมืองเกษตรกรรมและกำลังก้ำวสู่ เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial
Town) จึงกำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดปรำจีนบุรี “ปรำจีนบุรี
เมืองน่ำอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และสมุ นไพรสู่สำกล”
นำมำซึ่งจุดยืนทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อสนับสนุน
และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดปรำจีนบุรี โดยกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดปรำจีนบุรี “ยกระดับคุณภำพชีวิต รักษ์ สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนำทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนำคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวตกรรมและเทคโนโลยี ” และเพื่อควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี กรอบยุทธศำสำตร์กำรพัฒฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปรำจีนบุรี องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บำงยำงประชำชนร่วมใจพัฒนำ
ประชำคมเข้มแข็ง พัฒนำทุนสังคม เสริมสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง”
๒.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ปรำจีนบุรี นครนำยก ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว
และสมุทรปรำกำร)
“เส้นทำงกำรค้ำกำรลงทุนแห่ งอินโดจีน ฐำนกำรผลิ ตอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่ งผลิ ตสิน ค้ำเกษตรปลอดภัย แหล่ งท่องเที่ยวธรรมชำติ สุขภำพและวัฒ นธรรม แหล่ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์”
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“ปรำจีนบุรีเมืองน่ำอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย
และสมุนไพรสู่สำกล”
วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
“ยกระดับคุณภำพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนำทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำ
คนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวตกรรมและเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
“บำงยำงประชำชนร่วมใจพัฒนำ ประชำคมเข้มแข็ง พัฒนำทุนสังคม เสริมสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง”

๓๘

ภำยนอก

ภำยใน

๓. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.๑ กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. สภำพพื้นที่เหมำะสมต่อกำรประกอบอำชีพ 1. มีบุคลำกรจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับภำรกิ จ
ทำงเกษตรกรรม
ที่เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ
2. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนส่วน 2. งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
ตำบล มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อ
3. กำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรมีควำมเหมำะ ภำรกิจที่เพิ่มมำกขึ้น
สมสอดคล้องกับภำรกิจ
4. ขำดแหล่งกักเก็บน้ำขนำดใหญ่เพื่อรองรับเหตุกำรณ์
4. ผู้นำชุมชน ให้ควำมร่วมมือประสำนควำม
ทั้ง ภัยแล้ง และภำวะอุทกภัย
ร่วมมือในทุกๆภำคส่วน
5. ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในแต่ละหมู่บ้ำนยังไม่
5. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ครอบคลุมและทั่วถึง และยังไม่มีมำตรฐำน
6. พื้นที่ตำบลบำงยำงอยู่บนเส้นทำงสำยหลัก
6. ปัญหำน้ำทะเลหนุน น้ำเค็ม เข้ำถึงประชำชนไม่
3481 (เดิม)ซึ่งเป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่
สำมำรถทำกำรเกษตรได้
สำคัญ สู่กรุงเทพฯ และจังหวัดข้ำงเคียง
โอกำส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. พรบ.กำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นเป็นกำรเพิ่ม 1. ภำวะควำมผันผวนทำงกำรเมืองของประเทศ
โอกำส ทำงด้ำนงบประมำณให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
มีผลต่อวิถีชีวิตของคนทั้งจำกสังคมชนบท และสังคม
เมืองเกิดลัทธิภูมิภำค เกิดแตกแยกทำงสังคมอย่ำเด่นชัด
2. กำรเปิดกำรค้ำเสรีทำให้โอกำสทำงเศรษฐกิจ 2. รำคำสินค้ำเกษตรและกำรตลำดไม่แน่นอน
ของไทยมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. นโยบำยกำรประกันรำยได้แก่เกษตรกร เป็น 3. ภำวะทำงเศรษฐกิจทำให้วิถีชีวิตของประชำชน
กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ ทำงอ้อม เปลี่ยนไป
เป็นกำรเพิ่มโอกำสให้แก่ประชำชน

๓๙

3.๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ พ.ศ.2561 – 2564

ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
ที่ 1
การเสริม สร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์
ที่ 2
การสร้างความ
เป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้า
ในสังคม

ยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อเป็นศูนย์กลำง กำรค้ำกำร
ลงทุนภำคตะวันออกของอินโดจีน
และรองรับประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน

ยุทธศาสตร์
ที่ 4
การเติบโตเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน เพือ่
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
ที่ 5
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ที่ 6
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนำปัจจัยกำรผลิต ระบบ
กำรตลำด และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำรเกษตรให้สอด คล้องกับสภำพพื้นที่
เพื่อให้สินค้ำเกษตรได้มำตรฐำนสำกล
เชื่อมโยงตลำดรองรับกำรค้ำเสรี

แบบ ยท.01

ยุทธศาสตร์
ที่ 7
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์
ที่ 8
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูป พลังงำนทดแทน และ
ยกระดับมำตรฐำนฝีมือ แรงงำน สร้ำง
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรลงทุน เพื่อ
รองรับอุตสำหกรรม

New S-curve

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

ยุทธศาสตร์
ที่ 9
การพัฒนา
ภาค เมือง
และพืนที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
ที่ 10
การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ และ
ปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงยั่งยืน

๔๐

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561 – 2564
ยุทธศำสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนำด้ำน
เกษตรกรรม และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิต
ทุนทำงสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนำด้ำนกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต. บำงยำง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

เป้าประสงค์

1.เพื่อพัฒนำเส้นทำง
2.เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำ
3.เพื่อพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค

กลยุทธ์

1. ก่อสร้ำงพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในพื้นที่ให้มีปริมำณ
เพียงพอประชำชน
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อกำร
อุปโภคบริโภค กำรเกษตร
3. จัดหำระบบ
สำธำรณูปกำร
พื้นฐำนที่จำเป็น ฯ

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนสังคม กำรศึกษำให้มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ส่งเสริมโอกำสทำงสังคมบนฐำนแห่ง
ควำมพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรพัฒนำคน สังคม
และเศรษฐกิจ
1.เพื่อพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่
2.เพื่อจัดกำรสวัสดิกำรสำธำรณะ
3.เพื่อกำรสำธำรณสุขพื้นฐำน

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำร กำรสังคม
สงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนำด้ำน
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

1. สนับสนุนขยำยโอกำส
กำรศึกษำ ให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำ
เทียมกัน
2. กำรส่งเสริม อนุรักษ์ กำร
ทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่
สิ่งแวดล้อมและ
โลจิ
สติกส์

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย และสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำคนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้ำนกำรเมืองและบริหำร

1.เพื่อบริหำรจัดกำรในกำรบริหำร
ทำงกำรศึกษำ
2.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศำสนำฯ

แบบ ยท.01

1.เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
2.เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมำะสมเพียงพอกับกำรบริกำร
ประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตย สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
1.เพื่อดูแลรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย และกิจกำรสำธำรณภัย
2.เพื่อกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด

1. ส่งเสริมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
2. สนับสนุนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อดูแลบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกำรสร้ำงจิตสำนึก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้
ประชำชนมีจิตสำนึก ตระหนัก
ในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

41
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561 – 2564
กลยุทธ์

1. ก่อสร้ำงพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในพื้นที่ให้มีปริมำณ
เพียงพอประชำชน
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อกำร
อุปโภคบริโภค กำรเกษตร
3. จัดหำระบสำธำรณูปกำร
พื้นฐำนที่จำเป็น ฯ

แผนงานการพัฒนา

บริหำรงำน
ทั่วไป

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำร กำรสังคม
สงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

1. สนับสนุนขยำยโอกำส
กำรศึกษำ ให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำ
เทียมกัน
2. กำรส่งเสริม อนุรักษ์ กำร
ทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

กำรศึกษำ

สำธำรณสุข

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมำะสมเพียงพอกับกำรบริกำร
ประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตย สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

สังคม
สงเครำะห์

เคหะและ
ชุมชน

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ยท.01
1. ส่งเสริมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
2. สนับสนุนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร

1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้
ประชำชนมีจิตสำนึก ตระหนัก
ในกำรรักษทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

๔๒
๓.๓ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง “บำงยำงประชำชนร่วมใจพัฒนำ ประชำคมเข้มแข็ง พัฒนำทุนสังคม เสริมสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต. บำงยำง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

เป้าประสงค์

1.เพื่อพัฒนำเส้นทำง
2.เพื่อพัฒนำแหล่งน้ำ
3.เพื่อพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค

กลยุทธ์

1. ก่อสร้ำงพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในพื้นที่ให้มีปริมำณ
เพียงพอประชำชน
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อกำร
อุปโภคบริโภค กำรเกษตร
3. จัดหำระบบ
สำธำรณูปกำร
พื้นฐำนที่จำเป็น ฯ

แผนงานการพัฒนา

บริหำรงำน
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรพัฒนำคน สังคม
และเศรษฐกิจ
1.เพื่อพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่
2.เพื่อจัดกำรสวัสดิกำรสำธำรณะ
3.เพื่อกำรสำธำรณสุขพื้นฐำน

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำร กำรสังคม
สงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
1.เพื่อบริหำรจัดกำรในกำรบริหำร
ทำงกำรศึกษำ
2.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศำสนำฯ

1. สนับสนุนขยำยโอกำส
กำรศึกษำ ให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำ
เทียมกัน
2. กำรส่งเสริม อนุรักษ์ กำร
ทำนุบำรุงรักษำศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

กำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้ำนกำรเมืองและบริหำร

สำธำรณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

1.เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
2.เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เหมำะสมเพียงพอกับกำรบริกำร
ประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครองในระบบ
ประชำธิปไตย สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

สังคม
สงเครำะห์

เคหะและ
ชุมชน

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

1.เพื่อดูแลรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย และกิจกำรสำธำรณภัย
2.เพื่อกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด

1. ส่งเสริมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
2. สนับสนุนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด

กำรศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร

แบบ ยท.0๒
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อดูแลบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกำรสร้ำงจิตสำนึก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้
ประชำชนมีจิตสำนึก ตระหนัก
ในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

1.ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้ำนเกษตรกรรม
และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำง
บูรณำกำร

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ทุนทำง
สังคม และชุมชน
ให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
1. พัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ
ได้มำตรฐำน อย่ำง
ครอบคลุม

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

แบบ ยท.0๓
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
60

61

62

63

๖๔

1. ก่อสร้ำงพัฒนำ
เส้นทำงคมนำคมใน
พื้นที่ให้มีปริมำณ
เพียงพอประชำชน
2. พัฒนำแหล่งน้ำ เพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค
กำรเกษตร
3. จัดหำระบบ
สำธำรณูปกำรพืน้ ฐำนที่
จำเป็น เช่น ไฟฟ้ำ
ประปำ กำรสำรสนเทศ

1. จำนวนกำร
ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนในพื้นที่
อบต.
2. จำนวนกำร
ก่อสร้ำงและกำร
ปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปกำรใน
เขตพื้นที่

๔๓

ตัวชีวัด
แนวทาง
- ระยะทำง
ชนิดประเภท
ของถนนที่
สร้ำงใหม่
จำนวนสำย
ทำงที่ ได้รับ
กำรซ่อมแซม
ปรับปรุง แก้ไข
- จำนวนถนน
ที่ได้รัมำตร
ฐำน ที่ขึ้น
ทะเบียน
ท้องถิ่น
- จำนวนกำร
ขุดลอกแหล่ง
น้ำ คลอง
- กำรสร้ำง
แหล่งน้ำใหม่
- ระบบประปำ
หมู่บ้ำนที่เพิ่ม
- กำรซ่อม
สร้ำงคันส่งน้ำ
- จำนวนไฟ
ทำงสำธำรณะ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-กองช่ำง

-กองคลัง
-สำนัก

ปลัด

แบบ ยท. ๐๓

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้ำนเกษตรกรรม
และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำง
บูรณำกำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้ำนกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ทุนทำง
สังคม และชุมชน
ให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสาตร์ที่
๒ ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมด้ำน
คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2.
ด้ำนกำรพัฒนำ
คน สังคม และ
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
1. พัฒนำศักยภำพ
กำรลดต้นทุน ด้ำน
กำรผลิตในกำร
ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม เพื่อเพิ่ม
รำยได้
2. ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน
ทำงด้ำนกำร
สำธำรณสุข

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
60

61

62

63

๖๔

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำชีพเพือ่ เพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน
2. สนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำร กำรสังคม
สงเครำะห์
3. ส่งเสริมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ

1. มีกำรทำ
เกษตรกรรมตำม
แนวพระรำชดำริ
2. จำนวนกลุ่ม
อำชีพได้รับกำร
ส่งเสริม
3. ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง กำร
เจ็บป่วยลดลงใน
แต่ละปี โรคติดต่อ
ลดลง

๔๔

ตัวชีวัด
แนวทาง
- จำนวน
กิจกรรม/
โครงกำรที่
ส่งเสริมอำชีพ
- จำนวนกำร
ฝึกอบรมให้
ควำมรู้กับ
เกษตรกรใน
ด้ำนกำรทำ
กำรเกษตร
- จำนวนผู้
ด้อยโอกำส ผู้
พิกำร ผู้สูงอำยุ
ผู้ติดป่วยเอดส์
ได้รับควำม
ช่วยเหลือ
- ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
สุขภำพ
ร่ำงกำย
แข็งแรง กำร
เจ็บป่วยลดลง
ในแต่ละปี
โรคติดต่อ
ลดลง

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- สำนักปลัด

- กองคลัง
- กองช่ำง
- กอง
กำรศึกษำ
ฯ

แบบ ยท. ๐๓

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้ำนเกษตรกรรม
และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนำเมืองน่ำ
อยู่ สิ่งแวดล้อม
และ โลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนำด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทย และ
สมุนไพร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ทุนทำง
สังคม และชุมชน
ให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสาตร์ที่
๔ พัฒนำคนให้
เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
๑. ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน
โดยให้ได้รบั กำร
ศึกษำกำรสำธำรณสุข
กำรสังคมสงเครำะห์
และพัฒนำสู่ควำม
เข้มแข็งของชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริม ทำนุ
บำรุงศำสนำ รักษำ
จำรีตประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
60

61

62

63

๖๔

1. สนับสนุนขยำย
โอกำส กำรศึกษำ ให้
ได้รับกำรศึกษำทีม่ ี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึงเท่ำ
เทียมกัน
2. กำรส่งเสริม อนุรกั ษ์
กำรทำนุบำรุงรักษำ
ศำสนำ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

- ประชำชน เด็ก
และเยำวชนได้รับ
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพทุกด้ำน
และเพิ่มช่องทำง
กำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร ควำมรู้ให้
ทันต่อสถำนกำรณ์
โลกโลกำภิวัตน์ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ
- ศิลปะ จำรีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของท้องถิ่นได้รับ
กำรบำรุงรักษำ

๔๕

ตัวชีวัด
แนวทาง
- เด็กก่อนวัย
เรียนสำมำรถ
พัฒนำเข้ำสู่
นักเรียน
ปฐมวัย อย่ำง
สมบูรณ์
- ร้อยละของ
กำรมีส่วนร่วม
ในกำรทำนุ
บำรุงรักษำ
ศำสนำ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- สำนักปลัด
- กองกำร
ศึกษำฯ

- กองคลัง
- กองช่ำง

แบบ ยท. ๐๓

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนำเมืองน่ำ
อยู่ สิ่งแวดล้อม
และ โลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนำด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทย และ
สมุนไพร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสาตร์ที่
๔ พัฒนำคนให้
เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 1. กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเมือง
องค์กำรบริหำรส่วน
และบริหำร
ตำบลโดยใช้หลักธรร
มำภิบำลและ
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงยำง

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
60

61

62

63

๖๔

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
2. สนับสนุนจัดหำ
เครื่องมือเครือ่ งใช้ให้
เหมำะสมเพียงพอกับ
กำรบริกำรประชำชน
3. ส่งเสริมกำรปกครอง
ในระบบประชำธิปไตย
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

- จำนวนกิจกรรมที
ส่งเสริมให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำร พัฒนำท้องถิ่น
- จำนวนประชำชน
ที่เข้ำร่วมกำรตรวจ
สอบโครงกำรร่วม
เป็นกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
- ร้อยละในควำม
พึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ
อบต.
- จำนวนสมำชิก
สภำ อบต. และ
บุคลำกร ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม เพิ่มพูน
ควำมรู้

๔๖

ตัวชีวัด
แนวทาง

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- สำนักปลัด
- กองกำร
ศึกษำฯ

- กองคลัง
- กองช่ำง

แบบ ยท. ๐๓

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้ำน
เกษตรกรรม
และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำง

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ทุนทำง
สังคม และชุมชน
ให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5.
ด้ำนควำมสงบ
เรียบร้อยควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ
๑.สร้ำงเสริมควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน
๒. สร้ำงภูมิคุ้มกัน
ชุมชน ด้วยกำรกีฬำ
ป้องกันแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในชุมชนให้
ลดลง

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
60

61

62

63

-ร้อยละของกำร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย อุบัติภัย
- ร้อยละของ
โครงกำรเกี่ยวกับ
กำรปชแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

๔๗

แนวทางการพัฒนา

ตัวชีวัด
แนวทาง

1. ส่งเสริมกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และ
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย
2. สนับสนุนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติด

- ร้อยละของ
ประชำชนที่
เข้ำร่วม
โครงกำร
- ร้อยละของ
ประชำชนที่
เข้ำร่วม
โครงกำร

๖๔

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- สำนักปลัด
- กองกำร
ศึกษำฯ

- กองคลัง
- กองช่ำง

แบบ ยท. ๐๓

๓.๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้ำนเกษตรกรรม
และบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้ำนกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนำเมืองน่ำ
อยู่ สิ่งแวดล้อม
และ โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมด้ำน
คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อบต.บางยาง

เป้าประสงค์
ตามพันธ์กิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ประชำชนมีจิตสำนึก
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภำพที่ดี

ตัวชีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีวัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
60

61

62

63

๖๔

1. ส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์ให้ประชำชนมี
จิตสำนึก ตระหนักใน
กำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

-ร้อยละโครงกำรที่
ประชำนเข้ำร่วม

๔๘

ตัวชีวัด
แนวทาง
- จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
พัฒนำและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
เขต อบต.

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
มีกำรจัด
กิจกรรม /
โครงกำร
ตลอดปี
งบประมำณ

โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- สำนักปลัด
- กองกำร
ศึกษำฯ

- กองคลัง
- กองช่ำง

