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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
1.  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“ พัฒนาอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 

1.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางพัฒนา ไว้ดังนี้ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 เป็นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับความ

เป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน  มีแนวทางการพัฒนาคือ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคมนาคมและการขนส่ง ประกอบด้วย  
 1.  ทางบก  เช่น การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดตั้งสถานีขนส่ง การจัด

การจราจรในเขตพ้ืนที่ 
  2.  ทางน้ า เช่น การบ ารุงรักษาทางน้ า การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ) 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภค  ได้แก่  ด้านแหล่งน้ า ระบบประปาชนบท อาทิ การ
ดูแล รักษา พัฒนา  ซ่อมแซมบ ารุงแหล่งน้ า และระบบประปาชนบท 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 สาธารณูปการ  ประกอบด้วย 

1. การจัดให้มีตลาด  อาทิ  การจัดให้มีการควบคุมตลาด 
2. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
3. การผังเมือง อาทิ การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม 

  4.   การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต) 

 เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2  สวัสดิการสังคม  ได้แก่  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  อาทิ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  เป็นต้น   
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แนวทางการพัฒนาที่ 3  นันทนาการ 
1.  การส่งเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การก่อสร้าง บ ารุงรักษาสนามกีฬา  

   2.  การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การศึกษา เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป มีแนวทางการพัฒนาคือ 
  1.  การจัดการศึกษาในระบบ  อาทิ  การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

2. การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียน งานห้องสมุดประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่ 5  การสาธารณสุข เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  มีแนวทางการพัฒนาคือ  
  1.  การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การส่งเสริมสุขภาพจิต  และปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
  2.  การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ การควบคุมโรคติดต่อ งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใน
การสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเรื้อน ค่าสังคมสงเคราะห์และค่าฌาปนกิจ 
  3.  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  

แนวทางการพัฒนาที่ 6  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและท่ีอยู่อาศัย 
อาทิ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  

แนวทางการพัฒนาที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อาทิ การเฝูาระวัง การปูองกัน 
การบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด อีกท้ังมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติด 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น      
อาทิ  การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเงิน/บัญชี  การติดตามประเมินผล  

แนวทางการพัฒนาที่ 3   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   อาทิ การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี   อาทิ  การบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการข้อมูล นักลงทุน  และงาน
เผยแพร่และชักจูงการลงทุน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพาณิชยกรรม   อาทิ  งานทะเบียนพาณิชย์ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5   การพัฒนาอุตสาหกรรม  อาทิ  การก ากับดูแลโรงงาน การอนุญาตให้
ตั้งโรงงาน 
   แนวทางการพัฒนาที่ 6    การท่องเที่ยว  อาทิ  การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล
บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   
   เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และความยั่งยืน  มีแนวทางการพัฒนาคือ                              
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อาทิ  งานพัฒนาปุาชุมชน การควบคุมไฟปุา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  อาทิ การติดตามตรวจสอบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ งานสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  อาทิ  การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่
สาธารณะประโยชน์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ  อาทิ  บ ารุงรักษา
โบราณสถาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7    การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพิ่มประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนารายได้  
  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 4  การให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดให้บริการทั้งในและนอกส านักงาน  
รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนทราบ 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

 2.1  วิสัยทัศน์  
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
 

 2.2  พันธกิจ 
1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม 

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับ 
 (1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 (2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 (3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี    
 (4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า ร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
       (1)   การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 (2)   การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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 (3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
 (4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (5)  การส่งเสริมความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม  
 

         3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญกับ 
 (1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และยั่งยืน  
 (2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
 (3)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
 (4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
 (5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
 (6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร 
 (7)  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
 

         4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
 (1)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
 (2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 (3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  
 (4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  
 

         5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ความส าคัญกับ 
 (1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาคต่างๆ 
 (2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
 (3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 (4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
 (5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 (6)  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติทีมีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
 (7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่
แสวงหาก าไร 
 (8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
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 (9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 (10)  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 
 

          6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  ให้ความส าคัญกับ 
 (1)  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
 (4)  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 (5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 (6)  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 (7)  การควบคุมและลดมลพิษ  
 (8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

 3.1  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
 

 3.2  หลักการของยุทธศาสตร์  
   “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

 3.3  วัตถุประสงค์  
   1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
   2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
   3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  
 

 3.4  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
   1)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  
   2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
   3)  การลดรายจ่าย  
   4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
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  3.5  ยุทธศาสตร์   
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth)   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
 

4.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 

 4.1  แนวคิดและหลักการ 
  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน 
 

 4.2  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  
  1)  พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
  2)  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  3)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นที่  
  4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 

 5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1)  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (2)  พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  เช่น ส่งเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
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  (3)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปูองกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4)  เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
  (5)  บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
 

 5.2  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ าเชิงนิเวศ 
และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
 

6.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  
 

 6.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
“เมืองน่าอยู่   เกษตรสู่สากล  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

  

 6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่องกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  จึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน  
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของ 

ประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดทั้งปี 
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5. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
6. เพ่ือวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ  และมีการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและระบบไฟฟูาสาธารณะ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการปูองกันน้ าท่วม 
3. พัฒนาการใช้ที่ดิน 
4. พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 

  1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งในภาคการเกษตร  
  2.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายเสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน  
  3.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  4.  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  
  5.  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  6.  เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน  

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้  
3. พัฒนาระบบผลิตชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
5. ส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ  
  2.  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 
  4.  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  5.  เพ่ือการรณรงค์และปูองกันโรคต่างๆ  
  6.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและการศึกษา  
  7.  เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการ และกิจกรรมนันทนาการ  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
2. ส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและกีฬา 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  2.  เพ่ือสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อปูองกันหรือลดข้อโต้แย้งในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  4.  เพ่ือเฝูาระวังปูองกัน บ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5.  เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
5.  การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  1.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  2.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
  3.  เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
  5.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน  
  6.  เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน  
  7.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น  
  8.  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมรายได้  

แนวทางการพัฒนา  
1.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง 
3.  สนับสนุนให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน   
5.  พัฒนารายได้  
 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดราชบุรี 
 7.1  วิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี 
  “ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้” 
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 7.2  พันธกิจจังหวัด 
  1. ด าเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย 
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
  2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
 

 7.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลผลิตเชิงสร้างสรรค์                      
 เปูาประสงค์ 
  1.  สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  2.  สินค้าและบริการส าคัญของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเพิ่มข้ึน 
  3.  กลุ่มสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น  
  4.  เพ่ิมคุณค่า/มูลค่าภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาทักษะเพ่ือการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 
  2.  ส่งเสริมการลดต้นทุน และพัฒนาพลังงานทดแทน 
  3.  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  4.  พัฒนาและขยายการตลาด 
  5.  พัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มเข็ง 
 เปูาประสงค์ 
  1.  ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
  2.  ประชาชนมีวินัยทางสังคมและสมานฉันท์ 
  3.  เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน เข้มเข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4.  ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.  ส่งเสริมวินัยสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย 
  3.  พัฒนา เด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ และ ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ ครอบครัวและชุมชน 
  5.  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ให้เป็นเมืองนา่อยู่ 
 เปูาประสงค์ 
  1.  พ้ืนที่สีเขียวและการรักษาปุาต้นน้ าและปุาชุมชน เพ่ิมข้ึน 
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  2.  คุณภาพน้ า อากาศ และขยะมูลฝอย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.  เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
  4.  มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพยิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ า 
  2.  ส่งเสริมการการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและธนาคารต้นไม้ 
  3.  การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 
  4.  ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
  5.  ส่งเสริมความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ความม่ันคง 
 เปูาประสงค์    

1. ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม 
2. ลดการบุกรุก ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาแนวชายแดน 
3. ปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. ลดจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
5. ชุมชนสามารถปูองกัน บรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยได้มากข้ึน 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
4. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน  
5. ส่งเสริมการด าเนินงานภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
6. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากสาธารณภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 เปูาประสงค์   หน่วยงานในจังหวัดราชบุรีเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
  2.  ปูองกันและและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.  พัฒนาการบริการประชาชน 
 

8.  วิสัยทัศน์อ าเภอจอมบึง 
 “อ าเภอจอมบึงเป็นแหล่งการผลิต และจ าหน่ายพืชผลการเกษตร พัฒนาการผลิตของประชาชนให้ได้
มาตรฐาน ประสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว” 
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9.  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร    
   

 1.  นโยบายด้านการบริการประชาชน 
1.1  เน้นหนักเรื่องการบริการประชาชน ด้านความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและประชาชนพึงพอใจ โดย

การปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สั้นลงเพ่ือบริการประชาชนให้เร็วกว่าปกติให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 1.2  ปรับขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์เต็มวัน โดยจัดเวรบริการเพ่ือ
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถรับบริการในวันและเวลาราชการ 
 1.3  ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพ่ือบริการประชาชนที่ประสงค์จะขอทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 1.4  ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร และ
หน่วยงานอื่นให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของแผ่นพับเอกสาร ทางหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร และการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 
 1.5  เปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ Internet ต าบล ตามโครงการ Internet ต าบลที่จัดท าข้ึน 
 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.1   ส่งเสริมสนับสุนนประชาคมหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มพัฒนาองค์กรความรู้ของตนเองในรูปของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร จัดตั้งขึ้นให้
เข้มแข็ง สามารถด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาประชาคมตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กร
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การทัศนะศึกษาดูงานฯ 
 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและรายได้แก่ประชาชน  
 2.4  ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยจัดสวัสดิการให้กับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ 
 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มออกก าลังกาย เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเพ่ือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
 

 3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  
 3.1  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการปรับปรุงพัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร ให้ได้มาตรฐาน 
 3.2  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
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 3.3  สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ตามนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา  
 3.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล เช่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม
อ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคตในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3.5  จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน  
 3.6  สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 3.7  จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการ
เล่นกีฬา การออกก าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  
 

 4.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   4.1   ปรับปรุงถนน สะพาน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ให้มีสภาพดีและได้       
มาตรฐาน 

4.2  ปรับปรุงท่อระบายน้ า และระบบน้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขัง  
4.3  ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  

      4.4  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน การขยายประปาให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค            
เพียงพอ 
 

 5.  นโยบายด้านการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.1   ด้านการปูองกันอัคคีภัยและสาธารณภัย จะด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ให้ทันสมัย พร้อมใช้งานปูองกันภัยได้ตลอดเวลา 
 5.2   พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานด้วยการอบรมให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติเพื่อเตรียม
ความพร้อมในงานปูองกันภัยได้อย่างรวดเร็ว  
 5.3  ร่วมกับอ าเภอจอมบึง ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
 5.4  จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ  
 

 6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 6.1  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้ารับ
การบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้อย่างทั่วถึง  
 6.2  สนับสนุนการก าจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะและจัดให้มีภาชนะรองรับขยะในต าบล  
 6.3  การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยง  
 6.4  ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบิกไพร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 
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 7.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
7.1  ปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้

ดียิ่งขึ้นตามหลักโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
7.2  ปรับปรุงการจัดเก็บและระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7.3  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

 8.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 8.1  ส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นให้มากท่ีสุดในรูปแบบการรับรู้ข่าวสาร 
การแสดงความคิดเห็น หรือร่วมท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบลในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ อันจะเกิดความเข้าใจ
และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เป็นองค์กรของตนเอง 
 8.3  ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีความรู้ความเข้าใจ
และรักษาสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความคาดหวังของราชการ โดยการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้มากท่ีสุด 
 8.4  ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร    โดยการน าหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริการงานทุกรูปแบบทุกหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชน 
 8.5  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุมและเป็นธรรมมากที่สุดในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 
 8.6  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ให้มีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะด้านวิยากรและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถน าความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 8.7  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานโดยการจัดซื้อจัดหาก่อสร้างให้
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากที่สุด ตามก าลังความสามารถด้านงบประมารขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรด้วย  
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