ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อานาจรัฐ การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสัง คมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
(2) ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสั ยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิ สัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
- การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
- การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ ว จ าเป็ นต้ องยกระดับ ผลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ นวั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
- การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิ จชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
- การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
- การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
- การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒ นาและสร้ างความมั่น คงให้ ทั่ว ถึ ง ลดความเหลื่ อ มล้ าไปสู่ สั ง คมที่ เ สมอภาคและเป็ น ธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
- การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
- การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
- การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
- การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
- การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
- การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(3) แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
(1) วิสัยทัศน์
“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนา ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี”

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคและ
การส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
กลยุทธ์ : 1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา(Research and Development : R&D) และ
การยกระดับปัจจัยพื้นฐาน
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหาร
ปลอดภัยเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก
3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Logistics)
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
7. การส่งเสริมพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
เป้าประสงค์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลยุทธ์ : 1. การพัฒ นาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่ งเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยั่งยืน
เป้าประสงค์ : 1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกชุมชนให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. พัฒนาชุมชนเข้าถึงประโยชน์และร่วมปกปักษ์รักษาปุาไม้
และแหล่งน้าให้มั่นคงต่อการเอื้อประโยชน์
กลยุทธ์: 1. การสร้างกระแสค่านิยมรักจังหวัดรักสิ่งแวดล้อมร่วมดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ
ปลุกพลังมวลชนคนรักสะอาดปกปูอง ธรรมชาติช่วยกันพัฒนาบ้านเรือน และที่สาธารณะสู่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการร่วมกับพลังมวลชนในระดับท้องถิ่น
3. การประเมินและปรับปรุงการจัดทาเมืองสีเขียวของจังหวัดโดยใช้
มาตรฐานสากล
4. การบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปุาไม้ ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับปุา
สร้างมูลค่าการบริการระบบนิเวศน์ และสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการปลุกปุาเศรษฐกิจ

5. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการปูองกันและฟื้นฟูทรัพยากร
ไม้ และแหล่งน้าเพื่อตอบสนองต่อการใช้น้าที่มีคุณภาพ

ปุา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย
กลยุทธ์ : 1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน
2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยการมีงานทา มีรายได้
และชีวิตครอบครัวอบอุ่น
4. การบริ ห ารจั ดการพื้ น ที่ : ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การจั ด
ระเบียบสังคมและการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตสานึกด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์ : 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา
2. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : 1. การใช้กลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน
2. กา รส่ งเ สริ มก าร ท า งา นร่ ว มกั นร ะห ว่ า งภ าค รั ฐ ภ าค เอ กช น
และภาคประชาชน
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
1) วิสัยทัศน์ :
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐ านสู่ ส ากล เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา การกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง”
2) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
เป้าประสงค์ : - เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
- เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
2. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการผลิ ต และด้ า นการตลาด
ให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
4. คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเสริมสร้า งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริ หารจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
เป้าประสงค์ : - เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
- มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในจั ง หวั ด ให้
เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
- พัฒ นาบึ งวากเฉลิ มพระเกีย รติฯ ให้ เป็ นแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวและแหล่ งอนุรั ก ษ์
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการนุรักษ์และการท่องเที่ยว
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
3. ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ทั้ ง ทางด้ า นเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
4. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาบึงวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
6. พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ : - เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
- เสริ มสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
- สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทา
สา
ธารณภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ
7. พัฒนาเครือข่ายต่าง ๆที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้
ติ ด เชื้ อ เอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
เป้าประสงค์ : - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติ
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กระดับตาบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : - พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป้าประสงค์ : - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้านความโปร่งใส
- บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : 1. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
4. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่ดี
ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : - มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด
- ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆ
กลยุทธ์ : 1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. การจัดทาผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ

(5) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดอน
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ แหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมการกีฬา ปวงประชาปลอดภัย ใส่ใจ
เศรษฐกิจชุมชน ”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการเมืองการบริหาร และการปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 เป้าประสงค์
1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมทั่วพื้นที่
2) ส่งเสริมการเกษตร การผลิต และแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สาธารณภัยลดลง
4) ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
5) การบริหารงานถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
6) สิ่งแวดล้อมสะอาด ร่วมปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 ตัวชี้วัด
1. เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. รายได้ประชากรต่อคน/ต่อปี เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง ร้อยละ 80
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การกีฬา ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90
5. ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึงพอใจต่อการบริหารงา
ของเทศบาลตาบลบ้านดอนยิ่งขึ้น
6. ประชาชนร่วมรับผิดชอบ และมีจิตสานึกในการรักษา และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1) การคมนาคมและสาธารณูปโภค มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3) สาธารณสุขมีมาตรฐาน ประชาชนอายุยืนขึ้น สาธารณภัยในพื้นที่ลดลง
4) การศึกษาก้าวล้า สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาก้าวไกล
5) การบริหาร บริการ ทันสมัย รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจสูงขึ้น
6) ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ

2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ : 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม การลงทุน การพาณิชยกรรม และ
สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงวิถีชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ควบคุมปูองกันโรคติดต่อ และการปูองกันภัยต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
2. ทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
กลยุทธ์ : 1. เทิดทูนปกปูองสถาบันชาติ
2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้
4. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร และพัฒนา
อบรมให้ความรู้ให้บุคลากรในองค์กร
5. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ : 1. สร้างจิตสานึกประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เพียงพอทั่วถึง
2. พัฒนาการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. การสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพื่อ เป็นเอกลักษณ์ และเกิดความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชน
5. ระบบการบริหารที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านดอน
6. ตาบลบ้านดอนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวยงามยั่งยืน
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
แผนงานของเทศบาลตาบลบ้านดอน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานงบกลาง
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดอนมีความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่ได้กาหนดไว้
วิสยั ทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน

เป้าประสงค์

