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รางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2559)
1 วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนบุรเี มืองนาอยู เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมทองเทีย่ วชุมชน”
2. พันธกิจ (Mission)
(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ
โดยยึดการอํานวยประโยชนสุขของประชาชนเปนฐาน
(2) สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเกิดผลอยางยั่งยืน
(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
(4) พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
3. เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี (Goal)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมถึง
การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวดานการคาและการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน
4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด (Strategic Issue)
4.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของอุสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก
เปาประสงค :
1. จังหวัดปราจีนบุรีเปนศูนยกลางการพัฒนาคุณภาพแรงงานและเปนแหลงจางงานทีส่ ําคัญ
2. จังหวัดปราจีนบุรีเปนแหลงอุตสาหกรรมสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2
ประเด็นยุทธศาสตรท1ี่ . สงเสริมการเพิม่ ขีดความสามารถการแขงขันของอุสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก
เปาประสงค

ตัวชี้วัด
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1.1 เปนศูนยกลาง 1) รอยละของแรงงานที่
การพัฒนาคุณภาพ
ไดรับการพัฒนาทักษะ
แรงงานและเปน
ฝมือ
แหลงจางงานที่สําคัญ
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85
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95

1.2 เปนแหลง
อุตสาหกรรมสีเขียว
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

5

2) ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามเกณฑอุตสาหกรรมสี
เขียว

กลยุทธ

โครงการ

1.1 ยกระดับคุณภาพฝมือแรงงานดวยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
1.2 พัฒนาคุณภาพแรงงานในสาขาตางๆ
การใชภาษาในการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

5

5

5

1.3 สงเสริมสถานประกอบการใหเขาสูก าร โครงการผูประกอบการใสใจสิ่งแวดลอม
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
โครงการศูนย อป.พร.สมานฉันท
1.4 สงเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการและชุมชน
1.5 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศนและ
สิ่งแวดลอม
1.6 พัฒนาความพรอมขีดความสามารถ
ผูประกอบการ
1.7 บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1.8 สรางความมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการที่ดีจากทุกภาคสวน
1.9 พัฒนาระบบกํากับ ปองกันปญหาการ
ติดตามประเมินผล

3

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
3) จํานวนเสนทางที่
ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อรองรับการ
ขนสงและคลังสินคา
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กลยุทธ
1.10 พัฒนาการขนสงสินคา การบริหาร
จัดการสินคา (Logistics) และการสงเสริม
ธุรกิจระหวางประเทศ

โครงการ
โครงการพัฒนาเสนทางเพื่อรองรับการ
ขนสงสินคาการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ
เปนการสงเสริมธุรกิจและรองรับการ
เติบโตของ AEC

4.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เมืองนาอยูดว ยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมัน่ คงสูสงั คมเปนสุข
เปาประสงค :
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและแกไขปญหาความยากจน
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สุขภาพกาย
และใจที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร 2.เมืองนาอยูดวยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสังคมเปนสุข
เปาประสงค
2.1 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและ
แกไขปญหาความ
ยากจน

ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จ
ของการแกไขปญหา
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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5
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5

กลยุทธ
2.1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแก
ประชาชน

โครงการ

4

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
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2) ตัวชี้วัดการศึกษา

กลยุทธ
2.2 สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
พรอมสูประชาคมอาเซียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาหลักใหสูงกวา
รอยละ 50 (รอ สพม.
กําหนดตัวชี้วัดใหม

โครงการ
โครงการรวมใจสู ONET

2.3 สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เขา
มามีบทบาทและสวนรวมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

3) รอยละขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข ป 2535
อยางนอย 5 เรื่อง
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4) รอยละขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมี
การบังคับใชกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข ป 2535
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5) จํานวน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ไดรับการปรับปรุง
เพิ่มขึ้น

5

5

5

5

2.4 ผลักดันการบังคับใชกฎหมาย
ดานควบคุมน้ําเสียเขาสูองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น

2.5 พัฒนาปจจัยพื้นฐาน

โครงการกบินทรนา้ํ ใส

5

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
6) จํานวนแหลงน้ํา
เพือ่ ชุมชนเพิ่มขึ้น
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2.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ
เกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน
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2.9 บริหารจัดการพื้นที่ความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ /
การจัดระเบียบสังคม/ การพัฒนา
ความรวมมือ สรางความเขมแข็ง
ชุมชน

100

100

100

100

7) รอยละของพื้นที่
ความเสียหายลดลง
จากภัยแลง (ขอ
เปาหมายที่ สนง.ปภ
8) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
คดีที่สามารถจับกุม
ผูกระทําผิดได /ไมนอย
กวารอยละ 25
รอยละที่ลดลงของ
จํานวนคดีอาญาของ
จังหวัด (อยากให
เปลี่ยนชื่อ)
9) รอยละของหมูบาน/
ชุมชนมีผูเสพ/ผูติด และ
ผูคายาตอประชากร ไม
เกิน 3:1000

กลยุทธ

โครงการ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนเพือ่
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.7 บูรณาการจัดระบบบริหารจัดการ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
น้ําแบบมีสวนรวม
โครงการปรับปรุงหนองน้ํา สระน้ําทุก
แหงที่มีในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
2.8 ปองกันและแกปญหาน้ํา
ปราจีนบุรี

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ความ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

6

4.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพ
เปาประสงค :
1. นําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไปสูสากล
2. สนับสนุนการดํารงวิถีชีวิตของเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร3. การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3.1 การพัฒนาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน และสุขภาพ

1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการจําหนาย
OTOP (เฉลี่ยสามป
ยอนหลัง)
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5.5

6

6

6.5

กลยุทธ
3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ SME ไปสูสากล
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค
3.3 สนับสนุนการพัฒนาสินคา
OTOPที่เชื่อมโยงภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเอื้อประโยชน
ใหกับชุมชน

2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ 15
รายไดที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว

20

25

30

3.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
และสุขภาพ
3.5 สนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมและมีขีดความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรและบริการการ

โครงการ

7

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ
ทองเที่ยวของชุมชน
3.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว
3.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
3.8 พัฒนาปจจัยพื้นฐานดาน
ทองเที่ยวและทรัพยากร
3.9 พัฒนาแหลงและกิจกรรม
ทองเที่ยว
3.10 พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ
3.11 พัฒนาสินคาและการบริการการ
ทองเที่ยว

3.2 สนับสนุนการดํารง
วิถีชีวิตของเกษตรกร

3) รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (คลังจังหวัด
ติดภารกิจจะแจงให
ทราบครั้งตอไป)

4.3

4.4

4.5

4.6

1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวยการผลิต

3

3

3

3

3.12 นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.13 สงเสริมการบริหารจัดการเขต

โครงการ

8

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ
เศรษฐกิจสินคาเกษตร (Zoning)

2) รอยละของจํานวน
เกษตรกร/
ผูประกอบการ
กลุมเปาหมายที่ผานการ
เตรียมความพรอมและ
ยื่นขอรับการรับรอง
มาตรฐาน GAP

90

95

100

100 3.14 พัฒนาระบบการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน
3.15 พัฒนาการแปรรูปสินคา
เกษตรใหมีความหลากหลายและมี
คุณภาพตรงตามความตองการของ
ตลาด
3.16 สงเสริมการใชสารชีวภาพ
ทดแทนการใชสารเคมีพรอมทั้งมีการ
จัดระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินคา

โครงการ

