วิสัยทัศน์

“ เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิน
่ เกษตรและสมุนไพรคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและอารยะธรรมโบราณ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

ประเด็นการพั ฒนาที่ 1
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสาหรับคนทุกช่วงวัยใน
ทุกด้าน ความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม สิ่งแวดล้อม

1

ประเด็นการพั ฒนาที่ 5
เสริมสร้างความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดชายแดน

5

แผนพั ฒนาจังหวัด
สระแก้ว 5 ปี
(พ.ศ. 2566 –
2570)

4

ประเด็นการพั ฒนาที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การบริหารจัดการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงอินโดจีน

ประเด็นการพั ฒนาที่ 2

2

พัฒนาทักษะเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า การจาหน่ายสินค้าการเกษตรที่
เป็นมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว

3

ประเด็นการพั ฒนาที่ 3
ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยะธรรมโบราณ
เพิ่มขีดความสามารถสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี

ประเด็นการพั ฒนาที่ 1
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสาหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้าน
ความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็น
คนดี มีความรู้ มีสุขภาพดี รายได้ดี และ
สิ่งแวดล้อมดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นวิถี (Way of Life)
3. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
และมีความพึงพอใจในการรับบริการ

ตัวชี้วัด
1. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของ
ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว
2. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา
3. ร้อยละของหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนได้รับการ
ยกระดับตามมาตรฐาน
5. จานวนหน่วยงานที่ยื่นเสนอขอรับรางวัล
เลิศรัฐ
6. จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกช่วงวัย
3. พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
5. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดาริ
(สืบสาน รักษา ต่อยอด)
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการ
บริหารและให้บริการประชาชน
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพั ฒนาที่ 2
พัฒนาทักษะเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า การจาหน่ายสินค้าการเกษตรที่เป็นมาตรฐาน
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว

เป้าประสงค์
1. เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่
2. การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
3. สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. จัดจาหน่ายและกระจายสินค้า
การเกษตรอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
1. กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ
2. ร้อยละพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์
จากการสนับสนุนเทคโนโลยีและการ
จัดสรรทรัพยากรเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. จานวนของผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรที่เพิ่มขึ้น
4. จานวนช่องทางหรือจุดกระจาย
สินค้าการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่การผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพร
2. ส่งเสริมการทาเกษตรยั่งยืน การบริหาร
จัดการแหล่งน้าอย่างเป็นระบบทั้งในและนอก
เขตชลประทาน
3. ส่งเสริมการแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและ
สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นการพั ฒนาที่ 3
ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยะธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงอารยะธรรมโบราณ สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชน
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย
สร้างความมั่นใจ เสริมสร้างประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่ดี
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหกรรมกีฬาเสริม
สุขภาพ ในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
2. จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับรอง
มาตรฐานกระทรวง
การท่องเที่ยว

กลยุทธ์
1. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยได้รับตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชน บุคลากรทางการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
5. ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และวิถีสมุนไพรท้องถิ่น
6. พัฒนากิจกรรมพิเศษ หรือมหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี
7. พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาอัต
ลักษณ์ของแต่ละแห่งให้มีความโดดเด่น
8. พัฒนาการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นการพั ฒนาที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
เชื่อมโยงอินโดจีน
เป้าประสงค์
1. สร้างบรรยากาศการ
ประกอบกิจการ การค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดน และ
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
เชื่อมโยงอินโดจีน
2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อน
บ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และเชิญชวนผู้ประกอบการ นักลงทุน ดาเนินธุรกิจใน
จังหวัดสระแก้ว
3. ยกระดับการให้บริการ พิธีการทางศุลกากร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออานวยความสะดวกแก่
การค้าชายแดน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงสร้างด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service: OSS)
5. พัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งแรงงานท้องถิน่ และแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการอานวยความสะดวกด้านการอนุญาตการใช้แรงงานต่างด้าว
6. การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต การดารงชีวิต การประกอบธุรกิจ การอยู่อาศัย การ
พัฒนาคุฯภาพชีวิต ที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
7. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วให้เจริญเติบโต ยั่งยืน

ประเด็นการพั ฒนาที่ 5
เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. สร้างความมั่นคงปลอดภัย
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน
2. มีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ประชาชน ชุมชน มีจิตสานึก
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง
4. ระบบฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคง
5. ลดความเสี่ยงสาธารณภัยใน
พืน้ ที่

1. จานวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ภัยคุกคาม ตามภัยคุกคามของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. จานวนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
(สระแก้ว – บันเตียเมียนเจย - พระตะบอง)
3. จานวนโครงการความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยระห่าง
ประเทศ
4. จานวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้รับการฝึกจัดตั้ง และฝึก
ทบทวน
5. จานวนกิจกรรมการปลูกจิตสานึกในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ
6. ตลาดการค้าชายแดนที่ได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
7. การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคาม
8. จานวนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจากสาธารณภัย ตามภัยคุกคามของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
3. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยระหว่าง
ประเทศ
4. เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสานึก และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
5. ปลูกจิตสานึกให้กับประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ทันที เชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานเข้าด้วยกัน
7. เพิ่มประสิทธิภาพ กลไก การจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นที่

สิ่งที่ สสจ.สระแก้ว ต้องดาเนินการ
•

เตรียมทายุทธศาสตร์สุขภาพสระแก้ว 5 ปี (2565 – 2569) Do Next

•

่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพ
เสนอโครงการเพื่ อบรรจุในแผน ทีส
จังหวัด และแผนพั ฒนาจังหวัดสระแก้ว

•
•
•
•

แม่และเด็ก
ผู้สูงอายุ
NCD
โรคอุบัติใหม่

• Service
plan
blueprint

4 ประเด็นยุทธศาสตร์จะทาเรื่องอะไรใน Do Next ?
•
•
SEZ

•

อาชีวเวช
ศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
หลักประกัน
สุขภาพ
เฝ้าระวังโรค

• HR
blueprint

