กรอบยุทธศาสตรอยูดีมส
ี ข
ุ จังหวัดและ
แนวทางขั้นตอนในการปรับ
แผนยุทธศาสตรจังหวัด
โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม
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ที่มา
• สืบเนือ่ งจากการประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 49 และ 15 ธ.ค.49
รนม. (นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) ไดพิจารณาเกี่ยวกับบทบาท ผวจ.
และระบบบริหารจังหวัด โดยเห็นวา ผวจ.ควรมีบทบาทใน 2 มิติ คือ
- บทบาทเปนผูป ระสานงานสวนภูมิภาค โดยบูรณาการและประสาน
ความรวมมือกับสวนราชการในภูมิภาค เพื่อจัดใหมีการเชือ่ มโยง
ประสานงานภายในจังหวัดของตนใหมีการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
- บทบาทในฐานะของ ผวจ.โดยบริหารจัดการ ดูแลชุมชนและอปท.
ใหเขมแข็งและแกไขปญหาสังคม
• รนม. มอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการทดลองเพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาท ผวจ.
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สรุปผลการประชุมรวมเพื่อหารือบทบาทผูวา ราชการจังหวัด (14 พ.ย.49)....

ยุทธศาสตรจังหวัด
• ปรับยุทธศาสตรจังหวัดปจจุบันใหสอดรับกับยุทธศาสตรอยูด ีมีสุข 5 ดาน
(สําหรับสวนที่ไมเกี่ยวของกับยุทธศาสตรอยูดีมสี ุขทั้ง 5 ดาน (รวมถึงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด) จังหวัดก็สามารถดําเนินการตอไปไดโดย
ใชงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม)
• เนนกระบวนการการมีสว นรวมในการวางแผนและกําหนดโครงการ

จังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร

สงเคราะห

ยุทธศาสตรปจจุบัน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เศรษฐกิจ
พอเพียง
(เนนเกษตร
ทฤษฎีใหม)

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรอยูด มี ีสุข

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตรอื่นๆ

การให
บริการ

3

องคประกอบของยุทธศาสตรอยูดีมส
ี ุขจังหวัด
การบริการ
ประชาชน

การ
สงเคราะห

ยุทธศาสตรอยูดีมี
สุข
ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิง
่ แวดลอม

เศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.1 การจัดตั้งเคานเตอร บริการของรัฐ
1.2 การจัดตั้งศูนย
บริการรวมอําเภอยิ้ม
(AmphorGovernment
Outlet : AGO)

ประเด็นยุทธศาสตร :
การบริการประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร :
การสงเคราะห

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาบริการประชาชนทั้งที่จังหวัด
อําเภอ และหนวยการปกครองทองถิ่น

1.3 จัดตั้งศูนยบริการรวม
(Service Link)

ประเด็นยุทธศาสตร :
ผลิตภัณฑชุมชน

กลยุทธที่ 1 : สงเสริมผลิตภัณฑที่มี
ลูทางในการตลาด ทั้งตลาดระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และการสงออก
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมการสรางแผนผลิตภัณฑชุมชนใน
ลักษณะ Supply chain และ cluster

1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ
แบบวิจัยและพัฒนา
1.3 การพัฒนา Branding
และ Packaging
1.4 การสงเสริมดานการ
ผลิตผลิตภัณฑและวัตถุดิบ

กลยุทธที่ 1 : สนับสนุน สงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
เพื่ออนุรักษ พัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน
เพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 2 : การสงเคราะหดานอาชีพ
ระยะสั้นที่เห็นผลทันตาแกครอบครัว
ยากจนที่อยากออกจากภาคการเกษตร
(พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด)

ประเด็นยุทธศาสตร :
เศรษฐกิจพอเพียง(เนนเกษตรทฤษฎีใหม)

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด
1.1 การใหความรู ดานการจัดการ การ
ผลิต การตลาด

กลยุทธที่ 1 : การใหทุนการศึกษา
สงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส
(ครอบครัวยากจนต่ํากวามาตรฐาน)
การจัดทุนการศึกษาแกเด็กเยาวชน
โดยมีเงื่อนไขวาจบการศึกษาแลวตอง
มาอยูในชุมชน

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาการเกษตร
เปนไปตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม สําหรับเกษตรกรที่
ยากจนและยังอยากอยูใน
ภาคการเกษตร
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมใหมีการ
พัฒนาเกษตรกรบนพืน้ ที่สูง

1.1 ใหความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 อุดหนุนการจัดการ
พื้นฐานในระดับไรนา
1.3 อุดหนุนทุนเพื่อ
จัดหาพันธุพืช/
พันธุสัตว

ประด็นยุทธศาสตร :
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 2 : การลดขอขัดแยงในการใชทรัพยากร
ธรรมชาติในชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร : การสงเคราะห

กลยุทธที่ 1
- การใหทุนการศึกษาสงเคราะห
ครอบครัวผูดอ ยโอกาส (ครอบครัว
ยากจนต่ํากวามาตรฐาน)
เชน กรณีที่หัวหนาครอบครัว (พอ แม ปู ยา ตา
ยาย) ปวยหรือพิการไมสามารถหาเลีย้ งครอบครัวได
ลูกหลานที่เปนเด็กเยาวชนตองดูแลโดยลําพัง

กลยุทธที่ 2
- การสงเคราะหดานอาชีพระยะสั้นที่เห็นผลทันตา
เชน กรณีครอบครัวยากจนที่ต่ํากวาระดับมาตรฐานใน
ชุมชนนั้นๆ และอยากออกจากภาคการเกษตร (พัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด)

- การจัดทุนการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ทั้งการศึกษาภาค
บังคับ ภาคสามัญ ภาควิชาชีพ (ชางเทคนิค ครู
พยาบาลฯลฯ) โดยมีเงื่อนไขวาจบการศึกษาแลวตองมา
อยูในชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร : เศรษฐกิจพอเพียง
(เนนเกษตรทฤษฎีใหม)

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาการเกษตรเปนไปตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม สําหรับเกษตรกรที่ยากจนและยัง
อยากอยูในภาคการเกษตร

กลยุทธที่ 2 : สงเสริมใหมกี ารทําการเกษตรบนพื้นที่
สูง

1.1 ใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 อุดหนุนการจัดการ
พื้นฐานในระดับไรนา
1.3 อุดหนุนทุนเพือ่ จัดหาพันธุพืช/พันธุ
สัตว
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ประเด็นยุทธศาสตร : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

•กลยุทธที่ 1 : สนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับชุมชนเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน เชน
• โครงการทีน่ ําผลของศูนยศึกษาการพัฒนาตามพระราชดําริ
มาใชเปนประโยชนใหกวางขวางเหมาะสมกับ แตละชุมชน เชน
- การแกไขปญหาดินเค็ม ดินเปรีย้ ว โดยวิธแี กลงดิน
- การพัฒนาพื้นที่พหุ รือเว็ตแลนด
- การปลูกหญาแฝก
- โครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เชน ปาชายเลน ปา
ชุมชน
(จุดเนนคือชุมชนทําไดดวนตนเองและใชกระบวนการชุมชน)

กลยุทธที่ 2 : การลดขอขัดแยงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน
• โครงการแกไขปญหาความขัดแยงเรือ่ งนากุง-นาขาว
พื้นทีน่ ้ําเค็ม-น้ําจืด ผลกระทบการเลีย้ งหมูในชุมชน
โครงการฟนฟูและลดมลพิษทางน้ําและทางอากาศใน
ระดับชุมชน
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ยุทธศาสตรยอย : ผลิตภัณฑชุมชน

กลยุทธที่ 1 : สงเสริมผลิตภัณฑที่มีลูทางในการตลาด ทั้ง
ตลาดระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และการสงออก
• เปาหมาย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดยอม และ
ชุมชนที่มีความสามารถในการแขงขัน

กลยุทธที่ 2 : สงเสริมการสรางแผน
ผลิตภัณฑชุมชนในลักษณะ Supply
chain และ cluster

1.1 การใหความรูดานการจัดการ การผลิต
การตลาด
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑแบบ
วิจัยและพัฒนา
1.3การพัฒนา Branding และ
Packaging
1.4 การสงเสริมดานการผลิตผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
9

ยุทธศาสตรยอย : การบริการประชาชน

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาบริการประชาชนทั้งที่จังหวัด อําเภอ
และหนวยการปกครองทองถิ่น

1.1 การจัดตัง้ เคานเตอรบริการของรัฐ
เชน
• การจัดตั้งเคานเตอรบริการที่
ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา

1.2 การจัดตัง้ ศูนยบริการรวมอําเภอยิม้
(Amphor Government
Outlet : AGO) เชน
• การจัดตั้งศูนยบริการรวมอําเภอยิ้มที่
จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร

1.3 จัดตั้งศูนยบริการรวม (Service
Link) เชน
• ตัวแบบของบริการรวมดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจัดตั้งที่ อ.เมือง
เชียงใหม
อ.เมืองชลบุรี อ.บางละมุง
อ.เมืองนครปฐม และ 4 เขตใน กทม.
• ตัวแบบดานบริการรวมดานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ อบต.สุเทพ
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แผนที่ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัด : พัฒนาความอยูดีมีสุขของประชาชน (ระดับชุมชน และครอบครัว) ในพืน้ ที่โดยการดําเนินการใหประชาชน
มีสุขภาพอนามัยดี ทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทําอยางทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ
มีครอบครัวที่อบอุนในสภาพแวดลอมที่ดี ภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
คนไทยอยูดีมีสุข

ครอบครัวยากจน
ในชุมชนลดลง

การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

เกษตรกรรายยอย
ในภาคการเกษตร
มีความเขมแข็งขึ้น

ประสิทธิผล

การมีสวนรวม/ โปรงใส

ความสะดวกสบาย

รายไดจาก
ผลิตภัณฑชุมชน
เพิ่มสูงขึ้น

ประชาชนพึงพอใจการใหบริการ
ของภาครัฐ

คุณภาพ

สนับสนุนและยกระดับ
ผูดอยโอกาส
•จัดทุนการศึกษา
• สงเคราะหดา น
อาชีพระยะสั้น
(Quick Win)

สงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรายยอย
ใหมีความเขมแข็ง
•ใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
• อุดหนุนการจัดพื้นฐานระดับไรนา
• อุดหนุนทุนเพื่อจัดหาพันธุพืช/สัตว
• พัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูง

สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติฯ
•อนุรักษ พัฒนาและฟนฟูระดับ
ชุมชน
• ลดขอขัดแยงในการใชทรัพยากร

ผลักดันผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อเพิ่มมูลคาและการ
ขยายโอกาส
•ใหความรูดา นการจัดการ การผลิต
การตลาด
•พัฒนาผลิตภัณฑ แบบวิจัยและพัฒนา
• พัฒนาBranding และ
Packaging
• สงเสริมดานการผลิตผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ

พัฒนาระบบการให
บริการภาครัฐ
•จัดตั้งเคานเตอรบริการของรัฐ
• จัดตัง้ ศูนยบริการรวมอําเภอยิ้ม
• จัดตัง้ ศูนยบริการรวม

ประสิทธิภาพ

พัฒนาทุนมนุษย
พัฒนาองคกร

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหารความรู

พัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารงาน

กลไกการดําเนินการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด

คณะทํางานระดับจังหวัด
ปญหา/ความตองการในภาพรวมของอําเภอ

คณะทํางานระดับอําเภอ
ปญหา/ความตองการของ
หมูบานหรือชุมชน

วิทยากรกระบวนการ

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ
คณะทํางานระดับจังหวัด

คณะทํางานระดับอําเภอ

องคประกอบ

•รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
•ผูซึ่ง ผวจ. แตงตั้งจากผูแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนตามความเหมาะสม
เปนคณะทํางาน
•หัวหนาสํานักงานจังหวัด และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการ
รวม

องคประกอบ

•นายอําเภอ เปนประธาน
•ผูซึ่งนายอําเภอ แตงตั้งจากผูแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนตามความเหมาะสม
เปนคณะทํางาน
•หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอที่นายอําเภอมอบหมายและผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนเลขานุการรวม

อํานาจหนาที่

•จัดทํากรอบแนวทาง (Check list) และเคาโครงยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ของจังหวัดใหสอดคลองกับสภาพของจังหวัด
•จัดทําแผนปฏิบตั ิการในการจัดทํายุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด
•สรรหาวิทยากรกระบวนการในระดับอําเภอ/ตําบลและสรางคามรูความเขาใจ
ใหแกวิทยากร
•อํานวยการ ประสาน และติดตามการจัดทํายุทธศาสตร อยูดีมีสุขของจังหวัดให
แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
•บูรณาการกิจกรรม/แผนงานและโครงการตามยุทธศาสตรอยูดี มีสุขของระดับ
อําเภอเปนระดับจังหวัดเพื่อเสนอ ก.บ.จ.พิจารณาเห็นชอบ

อํานาจหนาที่

•จัดทํากรอบแนวทาง (Check list) และเคาโครงยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ของอําเภอใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของอําเภอ
•อํานวยการ ประสาน และกํากับการปฏิบตั ิงานของวิทยากรกระบวนการและการ
จัดทํายุทธศาสตรอยูดีมีสุขของอําเภอใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการที่จังหวัด
กําหนด
•บูรณาการกิจกรรม/แผนงานและโครงการตามความตองการเพื่อแกไขปญหาใน
พื้นที่ตามกรอบยุทธศาสตรอยูดี มีสุข

วิทยากรกระบวนการ
องคประกอบ

จํานวน

หนาทีข่ องวิทยากรใน
ระดับตําบล

หนาทีข่ องวิทยากรใน
ระดับอําเภอ

• ตัวแทนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เชน พัฒนากร /ครู/ ธ.ก.ส./อสม. ฯลฯ
• ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• องคกรภาคประชาชนหรือองคกรภาคเอกชนหรือองคกรเครือขายเครือขายที่มีใน
พื้นที่
• นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
• อําเภอละ 5 -7 คน โดยใหจัดเปนทีมรับผิดชอบเปนตําบล ทั้งนี้ในการจัดทีมใหจัด
ผสมมีทั้งตัวแทนของสวนราชการและที่มิใชสวนราชการดังกลาวขางตน
• ทําความเขาใจในขั้นตอนของงาน
• ศึกษาสภาพปญหา และศักยภาพของชุมชน/หมูบาน และระบุตัวแทน
ของคนในหมูบานที่เปนคนที่มีความรอบรู (โดยไมตองมีตําแหนง) และเปนตัวแทนจากหลายกลุมกิจกรรม หมูบานละไมเกิน 30
คน เพื่อรวมประชุม
• เชิญและชี้แจงตัวแทนดังกลาวใหทราบถึงวัตถุประสงคและวิธีการประชุมพรอมทั้งนัดหมายวันประชุม
• จัดการประชุมตามวัน เวลาที่กาํ หนด
• จัดทําบัญชีปญหาและบัญชีความตองการของหมูบานและตําบล (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)

• กํากับใหวิทยากรตําบลปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและขั้นตอนตามที่กําหนด
• กําหนดวัน เวลาที่จะลงไปปฏิบัตงิ านในระดับหมูบาน
• จัดการประชุมในระดับอําเภอตามวัน เวลาที่กาํ หนด
• จัดทําบัญชีปญหาและบัญชีความตองการ (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)ใน
ระดับอําเภอ

ขอมูลพืน้ ฐานทีจ่ ําเปนสําหรับการดําเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4
9 หากมีแผนแมบทชุมชน ใหนําแผนแมบทชุมชนมาทบทวน
เกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาในพื้นที่/ชุมชน
9 ประสบการณการพัฒนาที่ผานมา
9 ขอมูลปญหาที่มีอยูซึ่งไดจัดลําดับไว เชน ขอมูลจาก
กองทุนหมูบาน ขอมูล SML ขอมูลทะเบียนคนจน เปนตน
9 แผนงาน/โครงการที่จะลงในพื้นที่ (หากมี)
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ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับแผนยุทธศาสตรจังหวัด
ใหสอดคลองกับแนวคิด “ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข”
การเตรียมการ

การจัดทํา
เคาโครง
ยุทธศาสตร
ในระดับจังหวัด

•กําหนดกรอบยุทธศาสตร •จังหวัดจัดทํากรอบแนวทาง
(Check list)และเคาโครง
อยูดมี ีสขุ 5 ดาน
ยุทธศาสตรอยูดีมสี ขุ ของจังหวัดโดย
•สํานักงานก.พ.ร.จัดสงกรอบ ดึงโครงการและกิจกรรม
จากยุทธศาสตรจังหวัด(เดิม) ที่อยุใน
ยุทธศาสตร
กรอบของยุ
ทธศาสตรอยูดมี ีสขุ ทัง้ 5
อยูดมี ีสขุ ให
ด
า
นออกมา
จังหวัดนํารอง
• จังหวัดจัดหาวิทยากรกระบวนการ
และประชุมชี้แจงวิทยากรฯ
• จังหวัดปรับ
สําหรับการดําเนินการสรางความเขาใจ
กรอบที่ไดรับ
ในชุมชน
ใหสอดคลอง
กับสภาพเงื่อนไขและปญหา • จังหวัดจัดสงกรอบแนวทาง
(Check list)และเคาโครงยุทธ
ในจังหวัด
ศาสตร
อยูดมี ีสขุ จังหวัด (พรอมทั้ง
•จังหวัดแตงตัง้ คณะทํางาน
กรอบยุ
ทธศาสตรอยูดมี ีสขุ ทัง้ 5 ดาน)
ระดับจังหวัด/อําเภอ
•จัดทําแผนปฏิบตั ิการการ ไปใหอําเภอเพื่อนําไปทําประชาคม
ดําเนินงาน

การดําเนินการ
ประชาคมใน
ระดับอําเภอ/ตําบล
(ดําเนินการเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4)
• อําเภอพิจารณาปรับเปนกรอบของอําเภอที่สอดคลองกับพื้นที่ และพิจารณาวาโครงการ
ที่จังหวัดสงมาอยูในพื้นที่/ตําบลใดแลวสงขอมูลดังกลาวไปใหชุมชนนัน้
• อําเภอจัดประชุมชีแ้ จงวิทยากรตําบล/อําเภอ
• ตําบล จัดทําประชาคมเพื่อ
1. วิเคราะหสภาพปญหาวาอะไรคือ ปญหาระดับบุคคล/ครัวเรือน อะไรคือปญหาของ
ชุมชน/หมูบาน อะไรคือปญหารวมของกลุมหมูบา น อะไรที่เปนทุนทางสังคมของหมูบา น
2. ปญหาดังกลาวจะแกไขไดอยางไรและระบุ ความตองการของพื้นที่ โดยแยกเปน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4 (กรณีที่ชุมขนใดมีแผนแมบทชุมชนใหนําแผนดังกลาวมา
ทบทวนดวย)
3. พิจารณาวาแผนงาน/โครงการ ที่สวนราชการจัดสงมาใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนหรือไม หากไมสอดคลอง มีแผนงาน/โครงการใดที่ชุมชนตองการเพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการดังกลาวเปนแผนงานที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดโดยชุมชนของตนเอง
หรือการชวยเหลือ

และอาศัยกันระหวางชุมชน หรือใชงบประมาณของทองถิ่น หรือตองขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ (กรณีที่ไมมีผูทํา)
• ตําบลจัดทําบัญชีระบุปญหา ความตองการของชุมชน พรอมทั้งขอเสนอและ
แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในแตละประเด็นยุทธศาสตร สงใหอําเภอ
• อําเภอประมวลขอมูลที่ไดรับจากแตละชุมชน และจัดประชุมเพื่อพิจารณาภาพรวม
และกําหนดเปนแผนงาน/โครงการระดับอําเภอจัดสงใหจังหวัด

การปรับแผนจังหวัด

• จังหวัดนําแผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4
ที่ไดรับจากอําเภอ
มารับฟงความคิดเห็นจากภาคสวน
ตาง ๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ
• สําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
จังหวัดกับอําเภอรวมกันพิจารณา
กําหนดโดยดู
จากความพรอมของพื้นที่ประกอบ
กับความตองการของลูกคา
• จังหวัดจัดทําสรุปภาพรวม
แผนงาน/โครงการ แยกเปน 5 ดาน
นําเสนอ กบจ.และสงใหสํานักงาน
ก.พ.ร.
• สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลเปน
ตัวแบบและนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหา
และพัฒนาพื้นทีห่ มูบานและตําบล
ควรแยกปญหาและแนวทางการพัฒนาออกเปน 4 กลุม
9กลุมที่ 1 ปญหาและการพัฒนาที่ชุมชนสามารถดําเนินการจัดการไดเอง
9กลุมที่ 2 ปญหาและการพัฒนาที่ชุมชนสามารถรวมคิดและรับการสนับสนุนจาก อปท.ในพื้นทีแ่ ละ
สถาบันสังคมเชน วัด เปนตน และสมาคมองคกรในพื้นที่/ชุมชน
9กลุมที่ 3 ปญหาและการพัฒนาที่ชุมชนสามารรวมคิดและไดรับการสนับสนุนการดําเนินการจากสวนราชการ
ในระดับอําเภอและจังหวัดไดเลย
9กลุมที่ 4 ปญหาและการพัฒนาที่ชุมชน/ อปท.และสวนราชการในระดับอําเภอและจังหวัดไมสามารถ
ดําเนินการไดเองทั้งหมด ตองขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและการเงินจากราชการสวนกลาง รวมทั้งองคกร
ธุรกิจ/องคกรพัฒนาเอกชนทีอ่ ยูนอกพืน้ ที่จังหวัด
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สิ่งที่ตําบลจะไดจากอําเภอ
9 กรอบของอําเภอที่ปรับใหสอดคลองกับสภาพของพื้นที่
9 แผนงาน/โครงการที่จะลงในพื้นที่ (หากมี)
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สิ่งที่ตําบลตองทํา
ดานการสงเคราะห
9หาครอบครัวเปาหมายที่ยากจนซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานในชุมชนนั้นๆ หรือครอบครัวที่
หัวหนาครอบครัวปวยหรือพิการไมสามารถ
หาเลี้ยงครอบครัวที่เปนเยาวชนได เพื่อจัด
ใหทน
ุ การศึกษา
9 หาครอบครัวที่ยากจนต่ํากวามาตรฐานใน
ชุมชนนัน
้ ๆ และอยากออกนอกภาค
การเกษตร เพื่อจัดพัฒนาอาชีพระยะสั้นตาม
ความตองการของตลาด

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
9หาเกษตรกรรายครัวเรือนทีย
่ ากจนและยัง
อยากอยูในภาคการเกษตร เพื่อนําเกษตร
ทฤษฎีใหมไปใช โดยแยกตามกิจกรรมที่
ตองการ คือ
- ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- การอุดหนุนการจัดการพื้นฐานในระดับ
ไรนา
- การอุดหนุนทุนเพื่อจัดหาพันธุพืชหรือ
พันธุสัตว
9กรณีเปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง
- ใหระบุครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูง
- ระบุความตองการความชวยเหลือหรือ
กิจกรรมที่ตองการดังกลาวขางตน
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สิ่งที่ตําบลตองทํา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9 ใหนํากิจกรรมของศูนยการศึกษาการ
พัฒนาตามพระราชดําริมาปรับใชให
เหมาะสมกับแตละชุมชน

ดานผลิตภัณฑชุมชน
9 ใหหาผลิตภัณฑที่มีลูทางในตลาด โดย
จําแนกวาเปนตลาดระดับภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศและการสงออก

9 ใหระบุปญหาและกิจกรรม/โครงการที่
9 หาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาด
ยอมในชุมชนและชุมชนที่มีความสามารถใน
เกี่ยวกับการอนุรก
ั ษ พัฒนาและฟนฟู
การแขงขน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับ
ชุมชน รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับการแกไขขอ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรในระดับชุมชน
9 หากลุมของผลิตภัณฑซึ่งมีลักษณะ
สงเสริมการผลิตของกลุมในพืน
้ ที่หนึ่งที่อาจ
สนับสนุนการผลิตในอีกพื้นที่หนึ่ง
9 ระบุความตองการหรือกิจกรรมที่ตองการ
ใหการชวยเหลือ คือ
-การใหความรูดานการจัดการ การผลิต
หรือ การตลาด
-การพัฒนาผลิตภัณฑแบบวิจัยและ
พัฒนา
-การพัฒนาตราผลิตภัณฑและการบรรจุ
ภัณฑ
-การสงเสริมดานการผลิตผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ

แผนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยูด ีมีสุขจังหวัดนํารอง
วัน
20 และ 29 ธ.ค.49

กิจกรรม
• รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปย
 มรัษฎ)
ประธาน ก.พ.ร. มอบนโยบาย และแนวทางดําเนิน
เกีย
่ วกับบทบาทผูว
 า
 ราชการจังหวัด
การบรรยายเรือ
่ ง “กรอบยุทธศาสตรอยูด
 ม
ี ีสข
ุ และ
แนวทางในการดําเนินการ” โดย นายมนุชญ วัฒน
โกเมร กรรมการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ.ร. และ
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม

3 ม.ค.49 –
14 ก.พ..50

• จังหวัด / อําเภอ ดําเนินการตามขั้นตอนทีก
่ ําหนด

15 ก.พ..50

จังหวัดจัดสงยุทธศาสตรอยูด
 ม
ี ีสข
ุ พรอม แผนงาน
โครงการ งบประมาณ ป 2550 – 2551 ใหสํานักงาน
ก.พ.ร.

ก.พ.50

สํานักงาน ก.พ.ร. นําตัวแบบเสนอ ก.พ.ร. เพื่อ
พิจารณาและจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

ผลผลิต
• นโยบายและกรอบ
การดําเนินการ
• Kick off จังหวัดนํา
รอง

• บัญชีความตองการ
ของชุมชนในระดับ
ตําบลและอําเภอ
• ยุทธศาสตรอยูด
 ม
ี ี
สุข พรอม แผนงาน
โครงการ งบประมาณ
ป 2550 – 2551

ตัวแบบการจัดทํายุทธ
ศาสตรอยูด
 ม
ี ีสข
ุ ที่ผา
 น
การพิจารณาของ
ก.พ.ร.
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ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด.....

ยุทธศาสตรยอยดาน......

รายละเอียดโครงการ ...................................................
1.ชื่อโครงการ

..............................................................................................

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

อะไรคือที่มาที่ไป หลักการและเหตุผล
ของโครงการ

3. วัตถุประสงคของโครงการ

อะไรคือวัตถุประสงคของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการระดับจังหวัด

ผลผลิต และผลลัพธของโครงการนี้คืออะไร

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดที่จะบงบอกวาโครงการนี้บรรลุผลผลิต และผลลัพธคืออะไร

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ความพรอมของโครงการ

โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตร เปาประสงคใด
(ในระดับกระทรวง กรม กลุมจังหวัด และจังหวัด)

7. ผูรับผิดชอบ

ใคร (หนวยงานใด) คือผูจัดการโครงการ (project manager)

8. หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานใดบางที่เกี่ยวของ

9. ทรัพยากรที่ตองใช

นอกเหนือจากงบประมาณแลว โครงการนี้ตองใชทรัพยากรใดเพิม่ เติมอีกบาง เชน ทุนความรู ทุนทางสังคม
ทุนการจัดการ เปนตน

10. งบประมาณ

งบประมาณของโครงการนี้ เทากับเทาไร (ป 50 ป 51 ...)

11. ผูทเี่ กี่ยวของกับโครงการนี้ (stakeholders)
หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ

ใครคือผูที่ไดรบผลกระทบจากโครงการนี้ และไดรับผลกระทบอยางไร

12. โครงการที่เกี่ยวของ

มีโครงการใดที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการนี้

13. ความเสีย่ ง

อะไรคือความเสี่ยงที่สําคัญที่จะทําใหโครงการนี้ไมประสบความสําเร็จ

14. ระยะเวลา และกิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

อะไรคือกิจกรรมที่สําคัญของโครงการ และระยะเวลาที่ตองใช
(นําเสนอรูปแบบของ Gantt chart)

แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

แผนปฏิบัติราชการประจําป

ประเด็นยุทธศาสตร

งบปนะมาณ
กลยุทธ

การสงเคราะห
ครอบครัว
ผูดอยโอกาส

เปา ประสงค

ตัวชื้วัด

เปา
หมาย

โครงการ

50

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

51

•ทุนศึกษา
สงเคราะห
•การ
สงเคราะห
อาชีพ

เศรษฐกิจ
พอเพียง
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑ
ชุมชน
บริการ

กําหนดไวเปนมาตรฐานตายตัว

เจรจาทําคํารับรองกัน

ผานการวิเคราะหกลัน่ กรอง
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แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ประเด็น
ยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ

กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

ผูรับผิดชอบ
50

การ
สงเคราะห
ครอบครัว
ผูดอยโอกา
ส

• ทุนศึกษา
สงเคราะห

• การ
สงเคราะห
อาชีพ

สนับสนุน
และ
ยกระดับ
ผูดอยโอกา
ส

หมาย
เหตุ

51

•รอยละของ
ผูสําเร็จ
การศึกษาภาค
บังคับ
(มัธยมศึกษา
ตอนตน)ที่
ไดรบ
ั การศึกษา
สูงขึ้น
•รอยละที่ลดลง
ของจํานวน
ครัวเรือน
ยากจนที่มี
รายไดต่ํากวา
เกณฑจปฐ.
•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการแกไข
ปญหาสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ประเด็นยุทธ
ศาสตร

แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ

กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

ผูรับผิดชอบ
50

เศรษฐกิจ
พอเพียง

• ใหความรู
เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

สงเสริมและ
พัฒนา
เกษตรกร
รายยอยให
เขมแข็ง

หมายเหตุ

51

•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
สงเสริม
ความ
เขมแข็งให
เกษตรกร
รายยอย

• อุดหนุนการ
จัดการ
พื้นฐานใน
ระดับไรนา

•ผลผลิต
สินคาเกษตร
เปาหมาย
เฉลี่ยตอไร

• ทุนเพื่อ
จัดหาพันธุ
พืช/พันธุสัตว

•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ปองกัน
แกไขปญหา
และเฝาระวัง
โรคไขหวัด
นก

• การ
พัฒนาการ
เกษตรทฤษฎี
ใหม
28

แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ประเด็น
ยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ

กลยุทธ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

ผูรับผิดชอบ
50

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

• การ
อนุรก
ั ษ
พัฒนา
และฟนฟู
ระดับ
ชุมชน
•การลด
ขอ
ขัดแยงใน
การใช
ทรัพยากร

สงเสริมการ
มีสวนรวม
ของชุมชน
ในการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

หมายเหตุ

51

•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพแหลง
ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของ
จังหวัด
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แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ประเด็นยุทธ
ศาสตร

กลยุทธ

เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

งบประมาณ
50

ผลิตภัณฑ
ชุมชน

• ให
ความรู
ดานการ
จัดการ
การผลิต
การตลาด

ผลักดัน
ผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อ
เพิ่มมูลคา
และการ
ขยาย
โอกาส

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

51

•จํานวนผูประกอบ
วิสาหกิจชุมชน
ขนาดยอมมีความรู
ดานการจัดการ
การผลิตและ
การตลาด

•พัฒนา
ผลิด
ภัณฑ
แบบวิจัย
และ
พัฒนา

•รอยละของ
ผลิตภัณฑชม
ุ ชนที่
ไดรบ
ั มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชม
ุ ชน
(มผช.)

•การ
พัฒนา
brandin
g และ
packagi
ng

•จํานวนผลิตภัณฑ
ไดรบ
ั การพัฒนา
branding และ
packaging

•การ
สงเสริม
ดานการ
ผลิต
ผลิตภัณ
ฑและ
วัตถุดบ
ิ

•รอยละที่เพิ่มขึน
้
ของรายไดการ
จําหนาย
ผลิตภัณฑชม
ุ ชน
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แผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ
ประเด็นยุทธ
ศาสตร
บริการ

กลยุทธ

เปาประสงค

จัดตัง
้
เคานเตอร
บริการ
ของรัฐ

พัฒนาระบบ
การ
ใหบริการ
ภาครัฐ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

50

51

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ

•ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
จัดตัง
้
ศูนยบริการ
รวม

จัดตัง
้
ศูนยบริกา
รรวม
อําเภอยิ้ม

•รอยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรบ
ั บริการ

จัดตัง
้
ศูนยบริกา
รรวม

•รอยละของ
จํานวนตําบล/
หมูบ
 านที่ผา
 น
เกณฑ
เมืองไทย
แข็งแรง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก
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…SWOT จังหวัดนครนายก...
(Weaknesses)
จุดจุอดออนอน(Weaknesses)

ดแข็ง ง(Strengths)
(Strengths)
จุดจุแข็
แหลงทงอทงเที
องเที่ยวทางนิ
่ยวทางนิเวศวิ
เวศวิทยา
ทยาเชเชน นอุทอุยาน
ทยาน
มีแมีหล
งชาติเขาใหญ
เขาใหญและมี
และมีแหล
แหลงวังฒวัฒนธรรม
นธรรม
แหแหงชาติ
โบราณสถานทางประวั
ต
ศ
ิ
าสตร
โบราณสถานทางประวัติศาสตร
องธรรมชาติระดั
ระดับโลกที
บโลกที่ใกล่ใกลกรุกงรุเทพฯ
งเทพฯ 100100ก.ม.
ก.ม.
เมืเมืองธรรมชาติ

พื
น
้
ที
แ
่
ละแหล
ง
น้
า
ํ
เหมาะแก
ก
ารพั
ฒ
นาการเกษตร
 พื้นที่และแหลงน้าํ เหมาะแกการพัฒนาการเกษตร
าเลที่ตั้ง่ตเอืั้งเอื้อประโยชน
้อประโยชนที่สทามารถเชื
ี่สามารถเชื่อมโยงแหล
่อมโยงแหลง ง
ทําทํเลที
้อขายในกทม.
กทม.ซึ่งซึมี่งกมีาํ กลัาํ งลัซืง้อซืสู้องสูง
ซื้อซืขายใน

มี
ส
ถานศึ
ก
ษาชั
จปร.,มศว.,มสธ.,
 มีสถานศึกษาชั้นนํ้นานําเชเชน นจปร.,มศว.,มสธ.,
ฏสวนดุสิตส,ิตเตรี
, เตรียมทหาร,
ยมทหาร,ว.เซ็
ว.เซ็นเทเรซ
นเทเรซา า
ราชภัฏสวนดุ
ราชภั
ซึ
ง
่
สามารถช
ว
ยเสริ
ม
ด
า
นสั
ง
คมฐานความรู
ซึ่งสามารถชวยเสริมดานสังคมฐานความรูไดไดดี ดี

โอกาส(Opportunities)
(Opportunities)
โอกาส
ประชากรโลกสนใจการทองเที
องเที่ยวธรรมชาติ
่ยวธรรมชาติ
ประชากรโลกสนใจการท
นธรรมประวั
ประวัติศตาสตร
ิศาสตรสุขสุภาพมากขึ
ขภาพมากขึ้น ้น
วัฒวัฒ
นธรรม

กรุ
ง
เทพฯ
เผชิ
ญ
กั
บ
ป
ญ
หาการพั
นาที่ปราศจาก
่ปราศจาก
 กรุงเทพฯ เผชิญกับปญหาการพัฒฒ
นาที
องที่ดี ่ดจึี งจึเปงเปนโอกาสให
นโอกาสให
ังหวัดนครนายกซึ
ดนครนายกซึ่งเป่งเปน น
ผังผัเมืงเมืองที
จังจหวั
เมื
อ
งบริ
ว
ารได
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นา
เมืองบริวารไดรับการพัฒนา

ประเทศที่พัฒ
่พัฒ
นาแลว วสนใจลงทุ
สนใจลงทุนในอสั
นในอสังหาริ
งหาริมทรั
มทรัพยพย
 ประเทศที
นาแล
และสํานัากนังานในประเทศไทย
กงานในประเทศไทยทําทํใหาใหนครนายกมี
นครนายกมีโอกาส
โอกาส
และสํ
ร
ว
มในการพั
ฒ
นารองรั
บ
กิ
จ
การดั
ง
กล
า
ว
รวมในการพัฒนารองรับกิจการดังกลาว
นโยบายเปดการค
ดการคาเสรี
าเสรีกับกตับาตงประเทศ
างประเทศ(FTA)
(FTA)เปเปน น
นโยบายเป
โอกาสที
จ
่
ะพั
ฒ
นาทั
ง
้
ปริ
ม
าณและคุ
ณ
ภาพของผลไม
โอกาสที่จะพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของผลไม
การเกษตรอุตอุสาหกรรมและOTOP
ตสาหกรรมและOTOPที่โทีดดเด
่โดดเดน นสู สู
การเกษตร
ประเทศคูคาคา
ประเทศคู
นแหลงน้งาํ น้ตาํ าตงๆางๆการแก
การแกไขป
ไขปญญ

การพัฒฒ
นาตนทุนนทุแหล
หาหา
 การพั
นาต
่งแวดลอมอมมลภาวะ
มลภาวะและมี
และมีแผนพั
แผนพัฒฒนาการเกษตร
นาการเกษตร
สิ่งสิแวดล

รั
ฐ
บาลเริ
ม
่
เข
า
ใจและให
ค
วามสํ
า
คั
ญ
ต
อ
การวางผังเมืงเมืององ
 รัฐบาลเริ่มเขาใจและใหความสําคัญตอการวางผั
ีและการพัฒฒ
นาตามผังเมืงเมืองที
องที่ดี ่ดี
ที่ดทีีแ่ดละการพั
นาตามผั

SWOT

ินเปรี้ยวประมาณ
้ยวประมาณ554,091
554,091ไรไรทําทํใหาให
 มีพมีนื้พทีนื้ ่ดทีิน่ดเปรี
มี
ต
น

ทุ
น
การผลิ
ต
สู
ง
มีตนทุนการผลิตสูง
ประชาชนยังขาดความมี
งขาดความมีจิตจสํิตาสํนึากนึของการมี
กของการมี
 ประชาชนยั
วนรวมกั
วมกับภาครั
บภาครัฐ ฐ
สวสนร

ภาคธุ
ร
กิ
จ
ท
องเที่ยวและอุ
่ยวและอุตสาหกรรมขาดการ
ตสาหกรรมขาดการ
 ภาคธุรกิจทองเที
รวมตัวทีว่เทีข่เมขแข็
มแข็ง งขาดมาตรฐานการบริ
ขาดมาตรฐานการบริการ
การ
รวมตั
ขาดการบริ
ห
ารจั
ด
การพื
น
้
ที
ใ
่
นแหล
ง
ท
อ
งเที
ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ในแหลงทองเที่ยว่ยว
างเหมาะสมที่พทีัก่พแรมไม
ักแรมไมเพีเยพีงพอรองรั
ยงพอรองรับ บ
อยอยางเหมาะสม
การทองเที
องเที่ยว/การประชุ
่ยว/การประชุมสัมมสัมนา
มมนา
การท

การพั
ฒ
นาของชุ
ม
ชน
อุ
ต
สาหกรรม
และการ
 การพัฒนาของชุมชน อุตสาหกรรม และการ
โดยผังเมืงเมืองที
องที่ดี ่ดี
เกษตรกรรมขาดการกํากัาบกับโดยผั
เกษตรกรรมขาดการกํ

การพั
ฒ
นาระบบชลประทานของแม
น
้ําและ
 การพัฒนาระบบชลประทานของแมน้ําและ
คลองต
ขาดการบูรณาการของผั
รณาการของผังเมืงเมืององ
คลองต
างๆางๆขาดการบู
ที
ด
่
ี
ที่ดี

ประชาชนมีรายได
รายไดตา่ํ ตกว
า่ํ กวาเกณฑ
าเกณฑจปฐ.
จปฐ.
 ประชาชนมี

สรรค(Threats)
(Threats)
อุปอุปสรรค
การแขงขังนขัดนาดนแหล
านแหลงทงอทงเที
องเที่ยวเชิ
่ยวเชิงนิงเนิวศสู
เวศสูง ง
การแข
การพัฒฒ
นาแหลงทงอทงเที
องเที่ยว่ยวมีอมีุปอสรรคด
ุปสรรคดานาน
การพั
นาแหล
กฎหมาย
จึ
ง
ทํ
า
ให
ไ
ม
ส
ามารถส
งเสริมและ
มและ
กฎหมาย จึงทําใหไมสามารถสงเสริ
พัฒ
นาแหลงทงอทงเที
องเที่ยวได
่ยวไดตามต
ตามตองการ
องการ
พัฒ
นาแหล

ภาครั
ฐ
ยั
ง
ขาดการวางแผนพั
ฒ
นาการเกษตร
 ภาครัฐยังขาดการวางแผนพัฒนาการเกษตร
ขาดการส
งเสริมและสนั
มและสนับสนุ
บสนุ
นอยางจริ
างจริงจังงจัง
ขาดการส
งเสริ
นอย
การพัฒฒ
นาการผังเมืงเมืองไม
องไมไดไรดับรความสนใจและ
ับความสนใจและ
การพั
นาการผั
ขาดงบประมาณ
ขาดงบประมาณ
หามลภาวะที่ตอ่ตงแก
องแกไขไขแตแตขาดงบประมาณ
ขาดงบประมาณ
ปญปญหามลภาวะที

จั
ง
หวั
ด
ไม
ส
ามารถจั
ด
ตั
ง
้
งบประมาณของ
 จังหวัดไมสามารถจัดตัง้ งบประมาณของ
ตนเองได และการตั้งงบประมาณของ
ตนเองได และการตั้งงบประมาณของ
สวนราชการตางๆ ยังเปนแบบเดิมๆ ขาดการ
สวนราชการตางๆ ยังเปนแบบเดิมๆ ขาดการ
บูรณาการกับยุทธศาสตรจงั หวัดอยางจริงจัง
บูรณาการกับยุทธศาสตรจงั หวัดอยางจริงจัง

แผนยุทธศาสตรจังหวัดนครนายกปจจุบัน

วิสัยทัศน

“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับ
โลกและนาอยู
เมืองใหมมาตรฐานผังเมืองสูงล้ํา
ยุคเพิ่มฐานเศรษฐกิจแก
ประชาชน
อนุรักษฟนฟูธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมควบคูการพัฒนา
การเกษตรกาวหนาสูสากลและ
เปนสังคมฐานความรู ”

ประเด็นยุทธศาสตร
1. เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับโลก

2. เมืองนาอยู

3. การเกษตรกาวหนาสูสากล

4. สังคมฐานความรู

เปาประสงค
1.1 เปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก มีแหลงทองเที่ยว
ที่สมบูรณ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมและ
สินคาเพื่อการทองเที่ยวที่หลากหลายสูระดับชาติและนานาชาติ
ภายใตผังพืน้ ที่เฉพาะเพื่อการทองเที่ยว
2.1 เปนแหลงรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบิน
สุวรรณภูมิ มีการรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดี มีปจจัยและโครงสรางพืน้ ฐานไดมาตรฐาน
และพอเพียง มีการวางผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
อยางมีระบบ เศรษฐกิจดี สภาพสังคมไดรับการพัฒนา
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

3.1 เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได
มาตรฐานเพื่อการสงออก

4.1 ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดี มีคุณธรรม
มีศักยภาพความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม
จริยธรรม สูสังคมฐานความรู
4.2 ใหคนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณคา
ความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเขาใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชน สังคม
มีความสมานฉันท และสันติสุข
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SWOT จังหวัดพิษณุโลก
ดแข็ง ง(Strengths)
(Strengths)
จุดจุแข็

ที
ต
่
ง
้
ั
เหมาะสมเป
น
ศู
น
ย
ก
ลางการคมนาคมของภาคเหนื
อตอนลางางมีโมีครงข
โครงขายเชื
ายเชื่อมโยงกั
่อมโยงกับทุบกทุภูกมภูิภมาคของประเทศ
ิภาคของประเทศ“อิ“อินโด
นโด
 ที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคเหนือตอนล
จี
น
”
จีน”
ักยภาพด
านทรัพยากรการท
พยากรการทองเที
องเที่ยวที
่ยวที่หลากหลายทั
่หลากหลายทั้งแหล
้งแหลงทงอทงเที
องเที่ยวที
่ยวที่เป่เนปธรรมชาติ
นธรรมชาติประวั
ประวัติศตาสตร
ิศาสตรและวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม
มีศมีักศยภาพด
านทรั
 มีสถานประกอบธุรกิจการคาขนาดใหญทั้งคาสงและคาปลีกที่ทันสมัยครบวงจร
 มีสถานประกอบธุรกิจการคาขนาดใหญทั้งคาสงและคาปลีกที่ทันสมัยครบวงจร
สถาบันการศึ
นการศึกษาในระดั
กษาในระดับอุบดอุมศึ
ดมศึกษาหลายแห
กษาหลายแหงทีง่มทีีข่มีดีขความสามารถในการผลิ
ีดความสามารถในการผลิตและพั
ตและพัฒฒ
นาทรัพยากรมนุ
พยากรมนุษยษย
มีสมีถาบั
นาทรั

เป
น
ที
ต
่
ั
ง
้
ของส
ว
นราชการระดั
บ
ศู
น
ย
เขต
ภาคและเป
น
ที
ต
่
ง
้
ั
ของสถาบั
น
ฝ
ม
อ
ื
แรงงานภาค9
 เปนที่ต้งั ของสวนราชการระดับศูนย เขต ภาคและเปนที่ตั้งของสถาบันฝมือแรงงานภาค9
ศาสนสถานและสิ่งศั่งกศัดิกส์ ดิิทส์ ธิิท์ทธิี่ร์ทวมจิ
ี่รวมจิ
ตใจของประชาชนคือคืพระพุ
อพระพุทธชิ
ทธชินราชและสมเด็
นราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จพระนเรศวรมหาราช
มีศมีาสนสถานและสิ
ตใจของประชาชน
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที
่อการเกษตรที่สมบู
่สมบูรณรณของภาคเหนื
ของภาคเหนือและมี
อและมีแหล
แหลงวิงชวิาการด
ชาการดานการเกษตรที
านการเกษตรที่เอื่เ้ออืต้ออตการเกษตรกรรม
อการเกษตรกรรม
มีรมีะบบชลประทานเพื

เป
น
ศู
น
ย
ก
ลางสิ
น
ค
า
เกษตรภาคเหนื
อ
 เปนศูนยกลางสินคาเกษตรภาคเหนือ
ั้งทางยุทธศาสตร
ทธศาสตรที่สทําี่สคัําญคัญ
านความมั่นคงของประเทศทั
่นคงของประเทศทั้งในเชิ
้งในเชิงยุงทยุธศาสตร
ทธศาสตรการปกครองและการทหาร
การปกครองและการทหาร
เปเปนทีน่ตทีั้ง่ตทางยุ
ดาดนความมั

โอกาส(Opportunities)
(Opportunities)
โอกาส

ครม.มี
ม
ติ
ใ
ห
เ
ป
น
พื
น
้
ที
พ
่
ฒ
ั
นา
“สี
แ
่
ยกอิ
น
โดจี
น
”และมี
อตกลงการประชุมระดั
มระดับรับฐรัมนตรี
ฐมนตรี 6 6ประเทศลุ
ประเทศลุมน้มําน้โขง
ําโขง
 ครม.มีมติใหเปนพื้นทีพ่ ัฒนา “สี่แยกอินโดจีน”และมีขอขตกลงการประชุ
(GreaterMekong
MekongSubregion-GMS)
Subregion-GMS)เห็เห็นชอบให
นชอบใหมีกมารพั
ีการพัฒฒ
นาพื
่แนวเศรษฐกิจเชืจเชื่อมโยง
่อมโยง
(Greater
นาพื
น้ ทีน้ ่แทีนวเศรษฐกิ
ตะวั
น
ออก-ตะวั
น
ตก
ตะวันออก-ตะวันตก
(East-WestEconomic
Economic Corridor)
Corridor)
(East-West
กลางการคมนาคมของอนุภูมภิภูมาคลุ
ิภาคลุมน้มําน้โขงสามารถขยายฐานการผลิ
ําโขงสามารถขยายฐานการผลิตดตาดนการเกษตร
านการเกษตรการส
การสงออก
งออกและการ
และการ
เปเปนศูนนศูยนกยลางการคมนาคมของอนุ
ส
ง
เสริ
ม
การท
อ
งเที
่
ย
วกั
บ
ประเทศเพื
อ
่
นบ
า
น
สงเสริมการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
กรอบนโยบายความรวมมื
วมมือทางเศรษฐกิ
อทางเศรษฐกิจกัจบกัประเทศเพื
บประเทศเพื่อนบ
่อนบานประกอบกั
านประกอบกับการพั
บการพัฒฒ
นาดานการคมนาคมจะส
านการคมนาคมจะสงผลให
งผลใหสามารถ
สามารถ
กรอบนโยบายความร
นาด
เพิ
ม
่
ตลาดการค
า
ได
ม
ากขึ
น
้
เพิ่มตลาดการคาไดมากขึ้น
โอกาสเขื่อมโยงภาคการผลิ
่อมโยงภาคการผลิตอุตตอุสาหกรรมกั
ตสาหกรรมกับกลุ
บกลุมจัมงจัหวั
งหวัดใกล
ดใกลเคีเยคีงโดยเฉพาะการจั
ยงโดยเฉพาะการจั
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มีโมีอกาสเขื
ดตัด้งตันิ้งคนิมอุ
บบ
งหวัดพิดจพิิตจริตร
จังจัหวั

ฐบาลมีนโยบายส
นโยบายสงเสริ
งเสริมการท
มการทองเที
องเที่ยวภายในประเทศ
่ยวภายในประเทศ
 รัฐรับาลมี
สศช.กําหนดให
าหนดให
ังหวัดพิดษพิณุษณุโลกเป
โลกเปนศูนนศูยนกยลางการขนส
กลางการขนสงและเป
งและเปนฐานการผลิ
นฐานการผลิตทางการเกษตรและอุ
ตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรู
ตสาหกรรมแปรรูปครบ
ปครบ
สศช.กํ
จังจหวั
วงจร
วงจร
นเมืองคู
องคูหรืหอรืเมื
อเมืองพี
องพี่เมื่เอมืงน
องนองกั
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บเมืององเจเจอจีอยจีงของสาธารณประชาชนจี
ยงของสาธารณประชาชนจี
เปเปนเมื
บเมื
นน

(Weaknesses)
จุดจุอดออนอน(Weaknesses)
่การเกษตรมีปญปญหาอุ
หาอุทกภั
ทกภัยซ้ยําซ้ซากเป
ําซากเปนประจํ
นประจําทุากทุปกปเชเชน น
พื้นพืที้น่กทีารเกษตรมี
อ.บางระกํ
า
,อ.บางกระทุ

ม
อ.บางระกํา,อ.บางกระทุม

กลางการขนสงทีง่คทีรบวงจร
่ครบวงจร
 ไมไมมีศมูนีศยูนกยลางการขนส
ีตลาดกลางสิ
าการเกษตรที่เป่เนประบบครบวงจร
นระบบครบวงจร
ไมไมมีตมลาดกลางสิ
นคนาคการเกษตรที
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่
อ

งเที
่
ย
วเสื
อ
่
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 สถานที่ทองเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการบํารุางรุรังกรัษาและขาด
ความสามารถการบริหารจั
หารจัดการ
ดการ
ความสามารถการบริ

ขาดข
อ
มู
ล
ด
า
นการจั
ด
หากํ
า
งคนของตลาดแรงงาน
 ขาดขอมูลดานการจัดหากําลังลัคนของตลาดแรงงาน

ปสรรค(Threats)
(Threats)
อุปอุสรรค
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ธุ
องถิ่นถู่นกถูคุกกคุคามโดยทุ
กคามโดยทุนตนาตงชาติ
างชาติ
 ธุรกิรจกิทจอทงถิ
กรอบนโยบายความรวมมื
วมมือเศรษฐกิ
อเศรษฐกิจชายแดนระหว
จชายแดนระหวางไทยกั
างไทยกับ บ
 กรอบนโยบายความร
กั
ม
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า
ลาวและพม
า
ที
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่
นั
บ
สนุ
น
ให
ป
ระเทศเพื
อ
่
นบ
านผลิตสิตนสิคนาคา
กัมพูชา ลาวและพมา ที่สนับสนุนใหประเทศเพื่อนบานผลิ
บางชนิ
ดอาจสงผลกระทบกั
งผลกระทบกับราคาผลผลิ
บราคาผลผลิตในประเทศ
ตในประเทศ
บางชนิ
ดอาจส
าหนดและมาตรการกีดกัดนกัทางการค
นทางการคาในเรื
าในเรื่องคุ
่องคุณณภาพและความ
ภาพและความ
 ขอขกํอากํหนดและมาตรการกี
ปลอดภั
ย
จากสารตกค
า
ง
ปลอดภัยจากสารตกคาง
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แผนยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลกปจจุบัน
วิสัยทัศน

“เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1.สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการดาน
การขนสงสินคาและผูโดยสาร

1.1เปนศูนยกลางการบริการดานการขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร

2.สงเสริมการเปนศูนยกลางการพัฒนาเทค
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของภาคเหนือตอนลาง

2.1เปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT) ของภาคเหนือตอนลาง

3.สงเสริมการบริการดานสุขภาพใหเปนศูนย
บริการแกประชาชนในกลุมภาคเหนือตอนลาง
โดยพัฒนามาตรฐานการบริการใหเปนสากล
และใหเปนจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง (Healthy Province)

3.1เปนศูนยบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากลและ
เปนจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(Healthy Province )เพื่อเสริมสรางไปสูความเปน
ประเทศไทยแข็งแรง

4.สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนมีการปรับปรุง
ใหบริการใหมีคุณภาพและอยูในระดับ
มาตรฐานใหประชาชนและพนักงานมีหัวใจ
แหงการบริการ(Service Mind) ในฐานะ
เจาของบานที่ดี

4.1ภาครัฐและเอกชนมีการบริการที่ไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพ

5.พัฒนาการบริการจัดการการผลิตสินคา
การเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและ
การแปรรูป

5.1เกษตรกรและองคกรเกษตรกร มีการจัดการผลิตและ
การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามความตองการของตลาด

6.สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการประชุม
ภายในประเทศและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว กีฬาและวิชาการ

6.1เปนศูนยกลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนลางและ
ระดับประเทศตลอดจนใหบริการดานการทองเที่ยวของ
จังหวัด

7.สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด สวยงามเปน
เอกลักษณและมีความปลอดภัย

7.1เปนเมืองที่มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

8.สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน ดวยการแกไขปญหา
ความยากจนและสังคมเชิงบูรณาการ

8.1เปนเมืองที่ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคม

