แบบ ยท. 01

3.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ด้านความมั่นคง

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

การเสริมความ
เป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหาร
จัดการน้้าอย่างบูรณาการการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในจังหวัด
ปราจีนบุรี

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเมือง

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ายั่งยืน

พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดปราจีนบุรี

การพัฒนาเมือง
น่าอยู่

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม

พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนสังคม
และชุมชนให้เข้มแข็ง

ความรู้คู่คุณธรรม

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

ด้านความ
มั่นคง

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และ โครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร ให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่
(Zoning) เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี

ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม
การศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐาน
แห่งความพอเพียง

ส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวชุมชน

ก้าวไกลสู่
เกษตรกรรม

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมด้านการผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง บรรยากาศที่
เอื้อต่อการลงทุนเพื่อรองรับ การเติบโตทาง
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา และปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืน

พัฒนาเมืองน่าอยู่
สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์

พัฒนาด้านการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร

พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม

น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-49-

แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเมือง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

การพัฒนาเมือง
น่าอยู่

มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สุขภาพอนามัยที่ดี
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะครบครัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ความรู้คู่คุณธรรม

ก้าวไกลสู่
เกษตรกรรม

มุ่งการพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้
พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยการเชื่อมโยง
บทบาทครอบครัว
สถาบันศาสนาและ
สถาบันการศึกษา
ดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม ด้านศีลธรรม
และจริยธรรม ในการ
ดารงชีวิตประจาวันให้
เป็นไปด้วยความสงบสุข

มุ่งส่งเสริมการเกษตร
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
นาไปสู่มาตรฐาน การพัฒนา
องค์ความรู้และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่
คุณธรรม ศีลธรรมและ
จริยธรรม การพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้มีความรู้พื้นฐานที่
เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งใน
ครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา

เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรูป การจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้

น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน นาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ สร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม
นาไปสู่การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน

เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็ ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มี
การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)

กลยุทธ์

แผนงาน

ผลผลิต
/โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะครบครัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

-แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานงบกลาง

-โครงการก่อสร้างถนน
-โครงการซ่อมแซมและเสริมขยายถนน
-โครงการวางท่อระบายน้า
-โครงการขุดลอกคลอง
-โครงการขุดสระน้า
-โครงการก่อสร้างประดูระบายน้า/
ฝายน้าล้น/เขื่อน
-โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน
-โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
-โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ศีลธรรมและจริยธรรม การพัฒนา
จิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ให้
มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งใน
ครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานการศึกษา

-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทาง
ศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น
-โครงการจัดเข้าค่ายธรรมะเดผ้ก
และเยาวชน
-โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม
-โครงการอาหารกลางวัน
-โครงการส่งเสริมวันสาคัญของ
ชาติ
-โครงการสนับสนุนประเพณีการ
จัดงานทาบุญลานข้าว
-โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิอ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรูป การจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้

-แผนงานการเกษตร

-โครงการอบรมเกษตรกรในการ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
-สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
เกษตร
-สนับสนุนงานวันเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี
-สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนดลยการเกษตร
โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เพื่อ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช

เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็ ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มี
การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
การพัฒนากลุ่มอาชีพ
-โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน
-โครงการสร้างศูนย์จาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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