ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
2.1 วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

2.3 เป้าประสงค์
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) วางแผน การส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
(5) บารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
(6) ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
2.4 ตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐาน
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
(3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(4) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(5) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล
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(6) อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(7) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.6 กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒ นาตาบลด่านแม่แฉลบในอนาคต อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อที่จะให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาแหล่งน้า
ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปัจจุบันและ
ในอนาคต
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาและส่งเสริมกีฬานันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข
เครือข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะในชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
พระมหากษัตริย์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสาคัญของชาติ ส่งเสริมและปกป้องสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1. การพั ฒ นาองค์ก รให้ มีประสิ ทธิ ภ าพ สร้ างระบบบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลด่า นแม่แฉลบ ให้ ความส าคัญ ต่อการดาเนินการแก้ไ ขปัญ หาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงพิจารณา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
แม่แฉลบ จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มุ่งพัฒนา 5
ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ , การพัฒนาด้านสังคม, การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นาข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การดาเนินงานที่ผ่านมา
และจากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาได้ ดังนี้
ประเด็นปัญหา
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ด้านการพัฒนาสังคม

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

สภาพปัญหา/สาเหตุ
1. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง
2. เส้นทางการขนส่งสินค้าชารุด เสียหาย ทาให้การขนส่ง
สินค้าล่าช้า
3. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
4. ต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า
ทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพพื้นที่
7.
1. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
2. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยัง
ไม่ทั่วถึง
3. ปัญหาชุมชนยังไม่เข้มแข็ง
4. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
5. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต.
1. ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากนัก
2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ
1. แนวทางการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับการดาเนินการ
อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่
2. งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน สถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุ ดอ่อน จุดแข็งของ
ท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานการณ์การพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
ดาเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths–S)
จุดอ่อน (Weaknes–W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities–O) และอุปสรรค (Treats–T)
จุดแข็ง (Strengths – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ
จุดอ่อน (Weaknes – W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ
ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้ านต่าง ๆ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. พื ้น ที ่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลด่า นแม่แ ฉลบ
มีความอุดมสมบูร ณ์ เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการ
เกษตร
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
3. สถานที่ส วยงาม เนื ่อ งจากมีอ่า งเก็บ น้าขนาดใหญ่
เป็น ที่ตั้งของแพพักมากมาย นามาซึ่งรายได้ เข้า สู่
ท้องถิ่น
4. ผู ้บ ริห ารให้ค วามส าคัญ ในการด าเนิน การพัฒ นา
องค์กร คุณภาพชีวิตของประชาชนและพื้นที่
5. มีช นชาติห ลากหลาย และมีว ัฒ นธรรม อัน เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2. ปัญหาการใช้ที่ดินที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด
เช่น ปัญหาขยะ
4. สภาพภูมิประเทศ และพื้นที่รับผิดชอบ มีขนาดใหญ่
และแบ่งออกเป็นสามส่วน ทาให้การดาเนินการ
ให้บริการต่างๆ ไม่ทวั่ ถึง
5. บุคลากรไม่เพียงพอ
6. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
7. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมี
จานวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทาให้การ
ปฏิบัติงานยุ่งยากขึ้น
8. ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของประชาชน

โอกาส (Opportunities – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องว่ามีสภาพเป็น
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอาเภอ ที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร มี
การเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และเทคโนโลยี
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อุปสรรค (Treats – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส

1.

2.
3.

4.
5.
6.

โอกาส (Opportunities)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้
การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่

1.
2.
3.
4.
5.

6.

อุปสรรค (Treats)
การรับ วัฒ นธรรมและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย เข้า มา
มาก จนท าให้ว ัฒ นธรรมมีก ารเปลี ่ย นแปลงไป
รวดเร็ว
ภาวะเศรษฐกิจ มีก ารถดถอยลงเนื่อ งจากความไม่
มั่นคงทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจโลก
ประชาชนบางส่วนว่างงาน ติดยาเสพติด
โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก
ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการทางานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ภาวะทางเศรษฐกิจทาให้วิถีชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลง
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แบบ ยท. 01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการให้ได้
คุณภาพ มาตรฐานยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความ
เป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนา
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มศี ักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่
การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน
เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และ
การท่องเที่ยวปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาห กรรม สินค้าชุมชนและ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร

การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชายแดน

การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ ทัง้
ปัจจุบันและในอนาคต

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้า ส่งเสริม
อาชีพ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั้งปัจจุบัน
และ ในอนาคต

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม

ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนา
คน สังคม และ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ด้านสังคม

จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสพัฒนาและส่งเสริม
กีฬานันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข
เครือข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
บารุงรักษาบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล

๑. ป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้เกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

ส่งเสริมศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสาคัญ
ของชาติ ส่งเสริมและ
ปกป้องสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหารการพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการประชาคม

1. การพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พัฒนา
ความรู้ให้บุคลากร
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๑. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้า ส่งเสริม
อาชีพ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั้งปัจจุบัน
และ ในอนาคต

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จานวน โครงการ

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสพัฒนาและส่งเสริม
กีฬานันทนาการ การศึกษา
สาธารณสุข เครือข่ายทางสังคม
และสถาบันครอบครัว รักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
แผนงานรักษา แผนงาน
ความสงบภายใน การศึกษา

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม
จานวน โครงการ

แผนงาน
สาธารณสุข

1. ป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้เกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จานวน โครงการ

๑. ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสาคัญ
ของชาติ ส่งเสริมและ
ปกป้องสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
จานวน โครงการ

1. การพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พัฒนา
ความรู้ให้บุคลากร

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานเคหะ
และชุมชน

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
จานวน โครงการ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic map)
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

แบบ ยท. 02

“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม

เป้าประสงค์

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ทั้งปัจจุบันและใน
อนาคต

ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง การ
พัฒนาคน สังคม
และคุณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมาย

ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มีอย่าง
เพียงพอและได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง

จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

การวางแผน การ
ประชาชนมีความ
ส่งเสริมการลงทุน
ปลอดภัยในชีวิต
เกษตรกรรม พาณิชยก
และทรัพย์สิน
และมีความสงบ รรม และการท่องเที่ยว
เรียบร้อยในชุมชน ได้รับการส่งเสริมเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
บารุงรักษาบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เกิดความสมดุล

ส่งเสริมศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร และ
กระบวนการประชาคม
การบริหารงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ
เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

หน้า 10 |

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มีอย่าง
เพียงพอและได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง

๒. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหล่งน้า ส่งเสริม
อาชีพ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั้งปัจจุบัน
และ ในอนาคต

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ประชาชนมีความ การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน เกษตรกรรม
ปลอดภัยในชีวิต
พาณิชยกรรม และการ
และทรัพย์สิน
และมีความสงบ ท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริม
เพื่อเตรียมความพร้อม
เรียบร้อยในชุมชน
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้ ้อย โอกาส
พัฒนาและส่งเสริมกีฬานันทนาการ
การศึกษา สาธารณสุข เครือข่ายทาง
สังคมและสถาบันครอบครัว รักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
แผนงานรักษา แผนงาน
ความสงบภายใน การศึกษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เกิดความสมดุล

๒. ป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้เกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน่ อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสาคัญ
ของชาติ ส่งเสริมและ
ปกป้องสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การบริหารงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ
เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

2. การพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พัฒนา
ความรู้ให้บุคลากร

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานเคหะ
และชุมชน
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