ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ
จังหวัดระยอง

แบบ ยท.01

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ส(งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑเกษตรและ
เกษตรแปรรูปให1มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ปลอดภัย
ตอบสนองความต1องการ
ของตลาดทั้งภายในและ
ต(างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสร1างมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การมีส(วนร(วมของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
เชื่อมโยงและเพิ่มขีด
ความสามารถการแข(งขัน
ภาคพาณิชย-กรรมและ
ภาคบริการสู(สากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ส(งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
เกษตรและเกษตรแปรรูปให1มี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย
ตอบสนองความต1องการของ
ตลาดทั้งภายในและต(างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ส(งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ท(องเที่ยวให1เติบโต ควบคูก( ับภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมอย(างมี
คุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสร1างมาตรฐานการดํารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส(วนร(วมของ
ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 5
เสริมสร1าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส(วนร(วม
ของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่
5
เสริมสร1างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส(วน
ร(วมของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ส(งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข1าสู(
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
และสนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต(อสังคม
(CSR)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
อนุรกั ษ ฟBนC ฟู และ
ควบคุมการใช1
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม บนพืน้ ฐาน
ของการมีส(วนร(วมของ
ทุกภาคส(วน

ประเด็นยุทธศาสตรที่
5
เสริมสร1างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส(วน
ร(วมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่
6
เชื่อมโยงและเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข(งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู(
สากล

กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ
1. ส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ3
เกษตร ประมง ปศุสัตว3ที่มีความ
ปลอดภัย
2. สรางและขยายเครือข,ายการตลาด
ช,องทางการจําหน,ายสินคาเกษตร
ประมง ปศุสัตว3และผลิตภัณฑ3ต,อเนื่อง
3. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ3เกษตร
และบรรจุภัณฑ3ใหมีมูลค,าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
4. เสริมสรางความเขมแข็งกลุ,ม/
สหกรณ3/สถาบันเกษตรกร
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาน
การผลิตและแปรรูปสินคา
7. สรางแหล,งประกอบอาชีพและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
สรางรายได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธ
1.ฟABนฟู พัฒนา เชื่อมโยงแหล,ง
ท,องเที่ยวใหเกิดมูลค,าทางเศรษฐกิจ
และคงอยู,อย,างยั่งยืน โดยเฉพาะแหล,ง
ท,องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
2.พัฒนาสินคาและบริการดานการ
ท,องเที่ยวใหมีความหลากหลายและได
มาตรฐาน
3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ดานการท,องเที่ยวใหมีคุณภาพ
4.สรางจิตสํานึก/กระบวนการมีส,วน
ร,วมของชุมชน ผูประกอบการและ
นักท,องเที่ยว ในการอนุรักษ3ทรัพยากร
ดานการท,องเที่ยว
5.ส,งเสริมประชาสัมพันธ3 การตลาด
การจัดกิจกรรมเพือ่ ดึงดูดและสราง
มูลค,าเพิม่ ทางการท,องเที่ยว
7.พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลการท,องเที่ยวและการสื่อสาร
ดานการท,องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
กลยุทธ
1.เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัย
จากการคุกคามต,างๆ ทัง้ ภายนอก
ภายใน
2.เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันต,างๆ
เช,น สถาบันครอบครัวและสถาบันทาง
สังคม
3.ส,งเสริม สนับสนุนแนวทางการ
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการดําเนินการตาม
พระราชดําริ
4.สนับสนุนการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจรากชุมชน
6.อนุรักษ3 สืบสานภูมปิ Fญญาทองถิ่น
ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู,

ประเด็นยุทธศาสตรที่
5
กลยุทธ
2.เสริมสรางความ
เขมแข็งสถาบันต,างๆ
เช,น สถาบันครอบครัว
และสถาบันทางสังคม
5.พัฒนาโครงสรางและ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่อการบริการ
ประชาชนอย,างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
7.เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิตขั้น
พื้นฐาน เช,น การศึกษา
การรักษาพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
กลยุทธ
1.เสริมสรางความมั่นคง
และปลอดภัยจากการ
คุกคามต,างๆ ทั้งภายนอก
ภายใน
2.เสริมสรางความเขมแข็ง
สถาบันต,างๆ เช,น สถาบัน
ครอบครัวและสถาบันทาง
สังคม
7.เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน เช,น
การศึกษา การ
รักษาพยาบาล
8.พัฒนาคนตลอดช,วงชีวิต
เพื่อพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธ
1.สนับสนุนกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ไม,
ก,อใหเกิดผลกระทบ หรือ
ความเสี่ยงต,อมนุษย3และ
สิ่งแวดลอม
2.ปHองกัน ควบคุม กํากับ
ดูแลการเกิดมลพิษจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรม
เช,น ขยะ กากของเสีย
อุบัติเหตุ อุบัติภัยจากสถาน
ประกอบการ รวมทัง้ การ
ขนส,งสินคา
3.สนับสนุนให
ผูประกอบการธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต,อสังคม
(Corporate Social
Responsibility – CSR)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธ
1.เพิ่มพื้นที่สเี ขียว โดยการ
เพิ่มพื้นที่ป\าบก ป\าชายเลน
โดยการมีส,วนร,วมของชุมชน
3.อนุรักษ3 ฟABนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา รวมถึงการ
จัดการคุณภาพน้ําตาม
ธรรมชาติใหอยู,ในเกณฑ3
มาตรฐาน
4.สนับสนุนการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
จากแหล,งกําเนิด รวมทัง้ มี
ระบบการจัดการที่ถูกตอง
5.เสริมสรางจิตสํานึก
ความรู ความเขาใจแก,ทุก
ภาคส,วน สรางภาคีเครือข,าย
เพื่อการมีส,วนร,วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ในทุก
ภาคส,วน
6.สนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ใชทรัพยากรต,างๆ จากทุก
ภาคส,วน

ประเด็นยุทธศาสตรที่
5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ
5. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่
จําเป%นเพื่อการผลิตภาค
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ
เช,น แหล,งน้ํา เป%นตน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
กลยุทธ
5. พัฒนาระบบโครงสรางและ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการ
บริการประชาชนอย,างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
กลยุทธ
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
การขนส,งและโลจิสติกส3 เพื่อ
รองรับการพัฒนาและความ
ตองการอย,างมีประสิทธิภาพ
และไดมาตรฐานสากล

กลยุทธ
5.พัฒนาระบบโครงสราง
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่อการบริการประชาชน
อย,างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
7.เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน เช,น
การศึกษา การ
รักษาพยาบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
กลยุทธ
2.ส,งเสริมสถาน
ประกอบการ/สถานบริการ
ใหมีมาตรฐานสากล
3.พัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการ/สถานบริการ
ใหมีการตื่นตัวและมีความรู
เตรียมความพรอมสําหรับ
การแข,งขัน
4.ยกระดับทักษะฝ^มือ
แรงงานในสถาน
ประกอบการ/สถานบริการ
และยกระดับทักษะดาน
ภาษาในทุกระดับชั้น
5.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การขนส,ง
และโลจิสติกส3 เพื่อรองรับ
การพัฒนาและความ
ตองการอย,างมี
ประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากล

กรอบ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาโครงสร1าง
พื้นฐานทุกด1านอย(าง
สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เปKนมิตร และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อมอย(าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาความเปKน
เลิศด1านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปIญญาท1องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาและส(งเสริม
การท(องเที่ยวเชิง
อนุรักษอย(างสมดุลและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และปรับโครงสร1างให1
สมดุล และแข(งขันได1

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาความเปKน
เลิศด1านการศึกษา
การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปIญญา
ท1องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และปรับโครงสร1างให1
สมดุล และแข(งขันได1

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาและ
ส(งเสริมการ
ท(องเที่ยวเชิง
อนุรักษอย(างสมดุล
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
สังคม และ
การเมือง ด1วยการ
บริหารข1อมูล
ข(าวสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศให1อยู(ดี
มีสุข

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เปKน
มิตร และบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อมอย(าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
สังคม และการเมือง
ด1วยการบริหารข1อมูล
ข(าวสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด1านโครงสร1างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด1านเศรษฐกิจ
การท(องเที่ยวการ
ส(งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด1านการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด1านสังคม
และส(งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด1านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล1อม

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด1านการบริหารจัดการ
ที่ดี

เปFาประสงค
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง
บํารุง รักษา พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ครอบคลุม
ทั่วทั้งเขตเทศบาล ให1
ความสําคัญกับการพัฒนา
แหล(งน้ํา วางระบบผัง
เมือง และปรับปรุงภูมิ
ทัศน ให1ได1มาตรฐานและ
เพียงพอต(อความต1องการ

เปFาประสงค
2.เพื่อพัฒนาส(งเสริม
อาชีพและการ
ท(องเที่ยวตลอดจนน1อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนมี
ส(วนร(วมในการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และ ภูมิ
ปIญญาถิ่น

เปFาประสงค
3.เพื่อพัฒนาส(งเสริม
ด1านกีฬาและ
นันทนาการให1แก(
เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีสุขภาพ
ร(างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส(งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตามอํานาจ
หน1าที่ ให1สามารถ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได1

เปFาประสงค
4.เพื่อให1กลุ(มสตรี
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได1มีการ
พัฒนา ตลอดจน
ผู1สูงอายุและผู1
พิการได1รับ
สวัสดิการ การดูแล
อย(างทั่วถึง และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทุกครัวเรือน

เปFาประสงค
5.เพื่อส(งเสริมและ
สนับสนุนให1
ประชาชนและ
ชุมชน มีส(วนร(วม
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและรักษา
สิ่งแวดล1อมพัฒนา
จัดการด1าน
สาธารณสุขให1
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นทุกครัวเรือน

เปFาประสงค
6.เพื่อให1ประชาชนมี
ความรู1ความเข1าใจใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และ
การมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการท1องถิ่น
มากขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม รอบรู1
กฎหมายที่เกี่ยวข1อง
การบริหารจัดของ
เทศบาลมีการจัดสรร
ทรัพยากรทําให1เกิด
ความพร1อมต(อการ
ให1บริการประชาชน
มากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.1 ก,อสราง ปรับปรุง
บํารุง รักษาถนน สะพาน
ทางเทา ท,อระบายน้ํา
ไฟฟHาสาธารณะ
ประตูระบายน้ํา
ท,าเทียบเรือ
เสนทางจักรยาน
วางระบบผังเมือง ปรับปรุง
ภูมิทัศน3

2.1 ส,งเสริมอนุรักษ3
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีและ
วันสําคัญของชาติ

3.1 ส,งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
แก,เด็ก เยาวชน
และประชาชน

2.2 ส,งเสริมอาชีพ เพิ่ม
รายได
แก,ประชาชน
และส,งเสริม
การท,องเที่ยว

3.2 ส,งเสริมการศึกษา
แหล,งเรียนรู
ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน

1.2 ก,อสราง ปรับปรุง ท,อ
ประปา ขยายเขตระบบ
ประปา และกําลังผลิต

4.1 ส,งเสริม
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห3 เด็ก สตรี
คนชราผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
4.2 ส,งเสริม
สนับสนุน ใหความรู
ความพรอม ปHองกัน
แกไข ดานอัคคีภัย
เหตุจราจรทางถนน
และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

5.1 ส,งเสริมการ
อบรม สราง
จิตสํานึก การมีส,วน
ร,วมของประชาชน
ในการรณรงค3
อนุรักษ3ปHองกัน เฝHา
ระวัง บําบัด ฟABนฟู
รักษา บริหาร
จัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
5.2 ส,งเสริมการ
สาธารณสุขและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

6.1 ส,งเสริมการ
มีส,วนร,วมของ
ประชาชน ในการ
พัฒนาทองถิ่น
6.2 ส,งเสริมความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กิจกรรมของทองถิ่น
และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
6.3 การปรับปรุง
ประชาสัมพันธ3 เผยแพร,
ขอมูล ข,าวสาร และ
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชใหทันสมัย

