
สวนที่  ๔ 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนา 

       ตําบลบานในดงเปนชุมชนนาอยู การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมี

สวนรวม  การบริหารจัดการที่ดี  กาวนําเศรษฐกิจ 
 

๔.๒  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ป  โดยเรียงลําดับกอน - หลัง 

       ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

       ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน   การสงเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

       ๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

       ๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และภูมิปญญาทองถิ่น 

       ๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร   และการมีสวนรวมของ 

            ประชาชน 
 

๔.๓  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

       ๔.๓.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

                 ๑.  พัฒนา  ปรับปรุง  และบํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  

                 ๒.  พัฒนาแหลงนํ้า  และระบบประปาหมูบาน 

                 ๓.  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง  พรอมไฟฟาสาธารณะ 

                 ๔.  จัดทําผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ 

                 ๕.  พัฒนาระบบจราจร 

                 ๖.  วางแผนการใชประโยชนพ้ืนที่ใหเหมาะสม 
 

       ๔.๓.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 ๑.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

                 ๒.  พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบ  และนอกระบบ 

                 ๓.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และโรคติดตอ (เชน  

                     โรคเอดส  วันโรค ฯลฯ) 

                 ๔.  สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

                 ๕.  สงเสริมสวัสดิการสังคม 

                 ๖.  ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 

 

       ๔.๓.๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม    และการรักษาความสงบเรียบรอย 



๑๘ 
 

                 ๑.  รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                 ๒.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                 ๓.  สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกันอาชญากรรม 
 

 

 

 

 

๔.๓.4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 -  ปรับปรุงภูมิทัศน เขตพ้ืนที่ตําบลบานในดง 

 - จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย  

 - บําบัดและจัดการขยะ  

 - ปองกันอุทกภัย  

 - พัฒนาหมูบาน 

 

4.๓.5 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  สืบสานประเพณีลอยกระทง, สงกรานต 

-  จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ, วันแมแหงชาติ 

-  เขารวมงานทองเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทายาง 

 

4.๓.6 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 

-   คาไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาบริการดานโทรคมนาคม 

-   คาครุภัณฑสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

-   คาตอบแทนผูบริหาร เลขานุการ เงินประจําตําแหนง 

-   คาจางชั่วคราว คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ 

-   คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาเบี้ยประชุม 

-   คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

-   เงินเดือนพนักงาน คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือบุตร 

-   คาธรรมเนียมลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการ 

-   จัดเก็บขอมูล จปฐ 

-   อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเพ่ือเปนคาใชจายเปลี่ยนแผนภาพไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 

-   คาซอมแซมครุภัณฑ 

-   อุดหนุนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานขาวสารการจัดซื้อจัดจางสวนตําบลและ            

ศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภ
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 แหลงผลิตอาหารและการทองเที่ยว 
ช้ันนําของ ASEMA 

19 
โครงสรางยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2557-256๑) 
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วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

1. การผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ
2. เรงพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยู  
3. ยกระดับการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียงระดับ Top Ten ของ 

ASEAN 

เปาประสงค 

1. สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ
นานาชาต ิ
2. จังหวัดเพชรบุรี ผานเกณฑเมืองนาอยู 
3. จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนที่เปาหมายการทองเที่ยวของคนใน

ภูมิภาค ASEAN 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เกษตรไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐาน 
เมืองนาอยู 

การทองเที่ยวข้ันนําของภูมิภาค ASEAN 

กลยุทธ 

1.1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน และลดตนทุนการผลิต 

1.2 จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร  
1.3 สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 
1.4 เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกร

ลดการใชปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมี 

2.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปองกันการกัดเซาะและรุกลํ้าชายฝงทะเล 
แมน้ํา ปาไมและภูเขา 
2.2 เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
2.4 สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
2.5 สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
2.6 การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

3.1 สงเสริมใหจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมครอบครัว กลุมผู           ชื่นชอบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนศูนยกลางของการจัดประชุมและสัมมนา  
3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 
3.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาต ิ
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๔.๕  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

       นโยบาย 

       ๑.  จัดใหมีการคมนาคมในตําบลใหสะดวก  ปลอดภัย  และไดขนาดมาตรฐาน 

       ๒.  จัดใหมีนํ้าด่ืมและนํ้าใช เพ่ือใชในการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค  อยางเพียงพอ 

       ๓.  ใหประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได  และมีรายไดเพียงพอตอความตองการ 

       ๔.  จัดใหมีนํ้าประปาและไฟฟา  หรือแสงสวางอยางทั่วถึง 

       ๕.  ดูแลและสงเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

       ๖.  ใหมีการบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

       ๗.  สงเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

       ๘.  สงเสริมการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู 

       ๙.  พัฒนาการกีฬา  ในตําบลอยางตอเน่ือง 

       ๑๐.จัดใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารของทางราชการอยางทั่วถึง 

       ๑๑.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  ใหการพัฒนาความเปนอยูและการดํารงชีวิตของตนเอง  โดยผาน 

             กระบวนการประชาคม 

       ๑๒.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 


