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สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

1. วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนางัว
 วิสัยทัศน

“สังคมดี  มีความปลอดภัย  ไรมลพิษ  เศรษฐกิจรุงเรือง บานเมืองนาอยู”
 พันธกิจ

1) สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสิ่งแวดลอม  และระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการคา  การลงทุน  การบริการ  และการทองเท่ียว
4) พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
5) สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแกสินคา
การเกษตร
6) ปองกัน  บําบัด  แกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม
7) อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

 เปาประสงค
1) ประชาชนมีอาชีพ และมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
2) ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  สะดวกและ
ปลอดภัย
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณคา
4) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆ ดาน
5) ลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางสมดุลและยั่งยืน
6) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนา

ประเทศระยะกลาง เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดวิสัยทัศน
ป พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ
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สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการ
ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและ
แขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”

 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง”

 พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

 วัตถุประสงค
1. เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโงกับ

เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ
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 เปาหมายหลัก
1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง และ

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0

4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

 ตัวช้ีวัด
1. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายได

สูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนสัดสวนแรงงานนอก
ระบบท่ีสามารถเขาถึง การคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่น

2. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดสวน
ประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคม และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

4. คุณภาพน้ําและอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีของประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม

1.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง

1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและ
มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
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1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวม และตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ท่ีรัดกุม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4 การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
3.5 การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ เขมแข็ง
ภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาคตางๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาค
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตมีบทบาทท่ีสรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
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5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ปองกันภัยจากการกอการราย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศท่ีไมแสวงหากําไร
5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม
คารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวน

ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดชลบุรี เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบประมาณ
พ.ศ.2556 และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวม
ของการทํางานรวมกันในรอบปท่ีผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทาง การ
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ดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ หอง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ
(Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค
และเปนธรรม”

 หลักการของยุทธศาสตร : “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม
เพ่ือความสมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”

 วัตถุประสงค : 1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)
3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 1. การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม
2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
3. การลดรายจาย
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก
33 แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 2  : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20
แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตร ท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internal
Process) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
1. ดานเกษตร 1.1 แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
2. ดานอุตสาหกรรม 2.1 แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม

2.2 กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา

3. การทองเท่ียวและ
บริการ

3.1 แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได 2 ลานลานบาทตอป
3.3 ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค

4. โครงสรางพ้ืนฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน
4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT
4.3 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม
5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

6.2 แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน

7. การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขัน

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T
8.3 การใชประโยชน Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน

9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
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ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
9.4 การพัฒนาเมืองทองเท่ียว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน
9.8 ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2  : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการดําเนินการ

ประเด็นหลกั แนวทางการดําเนินการ
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน
และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย เปน

ตน)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
11.2 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
11.3 สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม
และการดูแลผูสูงอายุ เด็ก
สตรี และผูดอยโอกาส

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียม
คุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี

13. การสรางโอกาสและ
รายไดแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
(SMEs) และเศรษฐกิจ
ชุมชน

13.1 กองทุนตั้งตัวได
13.2 กองทุนหมูบาน
13.3 โครงการ SML
13.4 โครงการรับจํานําสินคาเกษตร

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการ
และพัฒนาทักษะผูประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานตางดาว
14.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อยางท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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ประเด็นหลกั แนวทางการดําเนินการ
15. ระบบยุติธรรม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

15.1 การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

16. การตอตาน
การคอรรัปชั่น
สรางธรรมาภิบาลและ
ความโปรงใส

16.1 การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม
16.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

17. การสรางองคความรู
เรื่องอาเซียน

17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผูประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก
11 แนวทางการดําเนนิการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพ่ือความยั่งยืน

18.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหง เพ่ือความยั่งยืน

19. การลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (GHG)

19.1 การประหยัดพลังงาน
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)
19.3 สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก

20. นโยบายการคลัง
เพ่ือสิ่งแวดลอม

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
20.2 การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ํา

21.1 การปลูกปา
21.2 การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอาเซียน

22. การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

22.1 การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
22.2 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ

24. การปรับโครงสราง
ระบบราชการ

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ
ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
24.2 ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E - Service

25. การพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ

25.1 บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน และ
เตรียมพรอมสําหรับอนาคต

25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอม
บุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน

26. การปรับโครงสราง
ภาษี

26.1 ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

28. การพัฒนาสินทรัพย
ราชการท่ีไมไดใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

28.1 สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน
28.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

29. การแกไขปญหา
ความม่ันคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต และเสริมสราง
ความม่ันคงในอาเซียน

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ี 3
จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 2555 - 2559
29.2 การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)
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3. สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และมาตรา

35/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใช
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
 แนวคิดและหลักการ

1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม”ท่ียึดคน  ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให
สังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

2) หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนท่ี

 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ี
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้

1) พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ

1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
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หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-
บุรีรัมย-มุกดาหาร

2) พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

3) พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และ
การจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ยุทธศาสตรการพัฒนา

(1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวการ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน

(2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

(3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไขปญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ไดอยางอบอุน

(4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมให
ได 15.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตร
อินทรีย

 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู

และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร การ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

(2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ
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(3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม
และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุน
ของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

(4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา
เพ่ิม และพัฒนาเสนทาง

(5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลน
น้ํา  การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน

 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดฯ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

“สะพาน นวัตกรรมนําการคา เกษตร ทองเท่ียวสูอาเซียน”

 เปาประสงครวม
“เกษตรกาวหนา  การคาม่ังค่ัง ทองเท่ียวยัง่ยืน”

 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น มีประเด็นการพัฒนา

เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียนเปนหลัก โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การพัฒนาการทองเท่ียว
3. การพัฒนาการคาขายชายแดนและความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
มูลคาเพ่ิม (ณ ราคาคงท่ี) ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของกลุมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ป 2560เพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 1 จากป 2557

2 การพัฒนาการทองเท่ียว
รายไดจากการทองเท่ียวป 2560 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5 จากป 2559

3
การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับกลุมประเทศ
อาเซียน

มูลคาการคาชายแดนป 2560 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 10 จากป 2558

4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มีศูนยอาเซียนศึกษาใหประชาชนไดเรียนรูจังหวัด
ละไมนอยกวา 1 แหง

5. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม
 วิสัยทัศน “เมืองนาอยู  คูสัมพันธอินโดจีน”
 เปาประสงครวม “เมืองแหงความสุข  วิถีชีวิตพอเพียง เคียงคูคุณธรรม”
 ตัวช้ีวัด 1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP) รอยละ 5 ตอป

2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาผานแดน  รอยละ 5 ตอป
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว  รอยละ 5 ตอป

 พันธกิจ
1) ดานสังคม : สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตม่ันคง โดยใช

หลักศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน และมีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต
2) ดานเศรษฐกิจ : สรางความม่ังค่ังอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) ดานความม่ันคง : สงเสรมิชุมชนเขมแข็ง สังคมสันตสิุข สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และ

ทรัพยากรท่ียั่งยืน พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคงและปลอดภัย
4) ดานการบริหารจดัการ : สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน พัฒนาธรรมาภิ

บาล และองคกร ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบท่ีทันสมัยพึงพอใจการใหบริการภาครัฐ

 ยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม 5 ดาน  ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร



33

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาผานแดน
5. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู

6. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอนาหวา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาใหเปนเมืองนาอยู มีภูมิทัศนท่ีสวยงามสะอาดตา มีความอุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีสําคัญ เพ่ือเปนฐานการผลิต
ทางดานการเกษตร  และการพัฒนาท่ียั่งยืน

 ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศน
1. อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ทรัพยากรปาไม แหลงน้ําและสัตวปา ใหคงอยูอยางยั่งยืน และ

พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอ
2. พัฒนาและบํารุงทรัพยากรดิน  ใหมีความอุดมสมบูรณ  มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก
3. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอและใสสะอาดปราศจากมลพิษ เพ่ือเปนท่ีอยูและแพรขยายพันธุของสัตว

น้ํา ใชในการอุปโภค บริโภค และดานการเกษตรรวมท้ังการพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ
4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํารวมถึงการรณรงคทําความเขาใจอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมการทองเท่ียวตามลําน้ําท่ีมีอยูเชิงอนุรักษ

ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  โดยการสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีใหเพ่ิมข้ึนรวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของทองถ่ินใหเอ้ือตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน  โดยกระจายรายไดอยางท่ัวถึง

 ยุทธศาสตร
1. พัฒนาทางดานการเกษตร ใหมีการผลิตอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผลผลิตตอไรสูง

เกษตรกรมีการทําการเกษตรอยางยั่งยืน และใหมีการรวมกลุมเปนองคกรใหมากข้ึน
2. พัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และอุตสาหกรรมแบบในครัวเรือน

เพ่ือรองรับผลผลิตทางดานการเกษตรและการมีงานทํา
3. ใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  และปรับปรุงการใชงานไดดีอยูอยางสมํ่าเสมอ
4. การจัดหาตลาดใหกับเกษตรกร  การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการและ

สนับสนุนรานคาชุมชน  และตลาดนัดชุมชนใหแพรหลายยิ่งข้ึน
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ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงยิ่งข้ึน  มีความรูคูคุณธรรม

ประชาชนอยูอยางสันติสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมีความรูเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ครอบครัวมีความผาสุกมีวัฒนธรรมประเพณีท่ี
รุงเรืองและคงอยูอยางถาวร  เปนสังคมท่ีมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน

 ยุทธศาสตร
1. พัฒนาดานการศึกษา  การศาสนา  และวัฒนธรรมของทองถ่ินในทุกดานทุกระดับท้ังในระบบ นอก

ระบบ  และตามอัธยาศัย  อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชนท้ังทางดานรางกาย  และจิตใจใหแข็งแรงสมบูรณ มีความ

ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. สงเสริมการสรางองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง  มีความรัก  ความสามัคคี  มีการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาใน

ระดับประชาคม
4. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  โดยการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ลด

ปญหายาเสพติด ปญหาสังคม
5. สงเสริมสวัสดิการตาง ๆ ของสังคม  เชน  สวัสดิการผูดอยโอกาส  คนพิการ  และสิทธิของเด็ก  สตรี  คนชรา


