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สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนางัว
 วิสัยทัศน
“สังคมดี มีความปลอดภัย ไรมลพิษ เศรษฐกิจรุงเรือง บานเมืองนาอยู”
 พันธกิจ
1) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดลอม และระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเที่ยว
4) พั ฒ นา ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษา การสาธารณสุ ข การกี ฬาและนั น ทนาการ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
5) สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐาน รวมทั้งการสงเสริมดานการตลาดแกสินคา
การเกษตร
6) ปองกัน บําบัด แกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม
7) อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
 เปาประสงค
1) ประชาชนมีอาชีพ และมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
2) ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอยางทั่วถึง สะดวกและ
ปลอดภัย
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณคา
4) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกๆ ดาน
5) ลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มอี ยูอยางสมดุลและยั่งยืน
6) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนา
ประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดวิสัยทัศน
ป พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
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สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
 พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให มี คุ ณ ธรรม เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะและการดํ า รงชี วิ ต อย า ง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้ งสร างภูมิคุมกัน เพื่อรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ยพิ บัติ ทาง
ธรรมชาติ
 วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3. เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให เ ติ บ โตอย า งมี เ สถี ย รภาพ คุ ณ ภาพ และยั่ งยื น มี ค วามเชื่ อ มโงกั บ
เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวั ตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
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 เปาหมายหลัก
1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง และ
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขนึ้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
 ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายได
สูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนสัดสวนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเขาถึง การคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่น
2. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคม และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
4. คุณภาพน้ําและอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ของประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและ
มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
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1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวม และตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ เขมแข็ง
ภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาคตางๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาค
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตมีบทบาทที่สรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
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5.5 การสร า งความเป น หุ น ส ว นทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ก าร
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ ปองกันภัยจากการกอการราย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศที่ไมแสวงหากําไร
5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 การปรั บ กระบวนทั ศ น การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู ก ารเป น เศรษฐกิ จ และสั ง คม
คารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดับขี ดความสามารถในการรับมือและปรับ ตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวน
ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดชลบุรี เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบประมาณ
พ.ศ.2556 และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวม
ของการทํางานรวมกันในรอบปที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทาง การ
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ดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หอง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ
(Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปนกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค
และเปนธรรม”
 หลั ก การของยุ ท ธศาสตร : “ต อ ยอดรายได จ ากฐานเดิ ม สร า งรายได จ ากโอกาสใหม
เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”
 วัตถุประสงค : 1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)
3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 1. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
3. การลดรายจาย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก
33 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20
แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 : การสร า งความสมดุ ล และปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Internal
Process) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
1. ดานเกษตร
1.1 แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินคาเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
2. ดานอุตสาหกรรม
2.1 แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคา
3. การทองเที่ยวและ
3.1 แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเที่ยว
บริการ
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเขาสูรายได 2 ลานลานบาทตอป
3.3 ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4. โครงสรางพื้นฐาน
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT
4.3 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
5. พลังงาน
5.1 นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และการลงทุน
ในภูมิภาค
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
7. การพัฒนาขีดความ
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
สามารถในการแขงขัน
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. การพัฒนาพื้นที่และ 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส 9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
จากอาเซียน
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

26
ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินการ
9.4 การพัฒนาเมืองทองเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทุน
9.8 ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
10. การพัฒนาคุณภาพ 10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน
การศึกษา
และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย เปน
ตน)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
11. การยกระดับคุณภาพ 11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ 11.2 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
สาธารณสุข
11.3 สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม 12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียม
และการดูแลผูสูงอายุ เด็ก คุณภาพชีวิต
สตรี และผูดอยโอกาส
12.2 กองทุนสตรี
13. การสรางโอกาสและ 13.1 กองทุนตั้งตัวได
รายไดแกวิสาหกิจขนาด 13.2 กองทุนหมูบาน
กลางและขนาดยอม
13.3 โครงการ SML
(SMEs) และเศรษฐกิจ
13.4 โครงการรับจํานําสินคาเกษตร
ชุมชน
14. แรงงาน
14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการ
และพัฒนาทักษะผูประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานตางดาว
14.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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ประเด็นหลัก
15. ระบบยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
16. การตอตาน
การคอรรัปชั่น
สรางธรรมาภิบาลและ
ความโปรงใส
17. การสรางองคความรู
เรื่องอาเซียน

แนวทางการดําเนินการ
15.1 การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
16.1 การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม
16.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผูประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก
11 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
18. การพัฒนาเมือง
18.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหง เพื่อความยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน
19. การลดการปลอย
19.1 การประหยัดพลังงาน
กาซเรือนกระจก (GHG) 19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)
19.3 สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
20. นโยบายการคลัง
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
เพื่อสิ่งแวดลอม
20.2 การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ
21. การจัดการ
21.1 การปลูกปา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 21.2 การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา
การบริหารจัดการน้ํา
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอาเซียน
22. การเปลี่ยนแปลง
22.1 การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
สภาวะภูมิอากาศ
22.2 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
23. กรอบแนวทางและการ 23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
ปฏิรูปกฎหมาย
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายที่เปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ
24. การปรับโครงสราง
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ
ระบบราชการ
ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
24.2 ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E - Service
25. การพัฒนากําลังคน
25.1 บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และ
ภาครัฐ
เตรียมพรอมสําหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอม
บุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสราง
26.1 ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได และ
ภาษี
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
28. การพัฒนาสินทรัพย
28.1 สํารวจสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
ราชการที่ไมไดใชงาน
28.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
29. การแกไขปญหา
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3
ความมั่นคงจังหวัดชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ 2555 - 2559
ภาคใต และเสริมสราง
29.2 การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
ความมั่นคงในอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
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3. สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และมาตรา
35/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใช
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
 แนวคิดและหลักการ
1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม”ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให
สังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
2) หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมสิ ังคมของพื้นที่ โดย
(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่
 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
1.1 พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั น ออก – ตะวั น ตก (East West
Economic Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจ พื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก ว-ปราจีน บุรี พื้นที่ เศรษฐกิจ ระนอง-ชุ มพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่ สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต (North South Economic
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
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หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกวบุรีรัมย-มุกดาหาร
2) พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่ อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
3) พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน
4) สรางความมั่ นคงของฐานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุ ลของระบบนิเวศ
ใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และ
การจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวการ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ
(3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว
ไดอยางอบอุน
(4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมให
ได 15.9 ล า นไร หรื อ ร อ ยละ 25 ของพื้ น ที่ ภ าค ป อ งกั น การรุ ก พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า พั ฒ นาแหล ง น้ํ า และระบบ
ชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตร
อินทรีย
 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู
และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรา งการผลิตดานการเกษตร การ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
(2) กลุ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 ประกอบด ว ย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพื้นที่ชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ
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(3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม
และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุน
ของภาค การใชประโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(4) กลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนลาง 1 ประกอบดว ย นครราชสี มา ชัยภู มิ บุ รีรัมย
สุริน ทร มุ งเนนการพัฒ นาระบบชลประทานใหเต็ มศั กยภาพ การเตรี ยมการรองรับ อุต สาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา
เพิ่ม และพัฒนาเสนทาง
(5) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอํานาจเจริญ มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลน
น้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากขึ้น
 โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง
(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดฯ 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
“สะพาน นวัตกรรมนําการคา เกษตร ทองเที่ยวสูอาเซียน”
 เปาประสงครวม
“เกษตรกาวหนา การคามั่งคั่ง ทองเที่ยวยัง่ ยืน”
 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น มีประเด็นการพัฒนา
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียนเปนหลัก โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การพัฒนาการทองเที่ยว
3. การพัฒนาการคาขายชายแดนและความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ลําดับ
ประเด็นยุทธศาสตร
1

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

2

การพัฒนาการทองเที่ยว

3

การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับกลุมประเทศ
อาเซียน

4

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม (ณ ราคาคงที)่ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของกลุม จังหวัดภาคเกษตรกรรม ป 2560เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 1 จากป 2557
รายไดจากการทองเที่ยวป 2560 เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จากป 2559
มูลคาการคาชายแดนป 2560 เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 จากป 2558
มีศูนยอาเซียนศึกษาใหประชาชนไดเรียนรูจังหวัด
ละไมนอยกวา 1 แหง

5. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม
 วิสัยทัศน “เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
 เปาประสงครวม “เมืองแหงความสุข วิถีชีวิตพอเพียง เคียงคูคุณธรรม”
 ตัวชี้วัด

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP) รอยละ 5 ตอป
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาผานแดน รอยละ 5 ตอป
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว รอยละ 5 ตอป

 พันธกิจ
1) ดานสังคม : สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช
หลักศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น และมีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต
2) ดานเศรษฐกิจ : สรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) ดานความมั่นคง : สงเสริมชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และ
ทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
4) ดานการบริหารจัดการ : สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน พัฒนาธรรมาภิ
บาล และองคกร ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการใหบริการภาครัฐ
 ยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม 5 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาผานแดน
5. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู

6. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอนาหวา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาให เปนเมื องนาอยู มีภูมิทัศนที่ส วยงามสะอาดตา มีความอุด มสมบูร ณไปดว ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีปราศจากมลพิษมีการพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ เพื่อเปนฐานการผลิต
ทางดานการเกษตร และการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
 ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศน
1. อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรปาไม แหลงน้ําและสัตวปา ใหคงอยูอยางยั่งยืน และ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอ
2. พัฒนาและบํารุงทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก
3. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอและใสสะอาดปราศจากมลพิษ เพื่อเปนที่อยูและแพรขยายพันธุของสัตว
น้ํา ใชในการอุปโภค บริโภค และดานการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ
4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํารวมถึงการรณรงคทําความเขาใจอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมการทองเที่ยวตามลําน้ําที่มีอยูเชิงอนุรักษ
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ใหเพิ่มขึ้นรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของทองถิ่นใหเอื้อตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายรายไดอยางทั่วถึง
 ยุทธศาสตร
1. พั ฒ นาทางดานการเกษตร ให มีการผลิ ตอย างมี คุณภาพ และประสิ ทธิภ าพ ผลผลิ ตต อไร สู ง
เกษตรกรมีการทําการเกษตรอยางยั่งยืน และใหมีการรวมกลุมเปนองคกรใหมากขึ้น
2. พัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และอุตสาหกรรมแบบในครัวเรือน
เพื่อรองรับผลผลิตทางดานการเกษตรและการมีงานทํา
3. ใหมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และปรับปรุงการใชงานไดดีอยูอยางสม่ําเสมอ
4. การจั ด หาตลาดให กั บ เกษตรกร การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ขอ มู ล ข า วสารทางราชการและ
สนับสนุนรานคาชุมชน และตลาดนัดชุมชนใหแพรหลายยิ่งขึ้น
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ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
 วิสัยทัศน
พัฒนาอําเภอนาหวาใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึงยิ่งขึ้น มีความรูคูคุณธรรม
ประชาชนอยูอยางสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมีความรูเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ครอบครัวมีความผาสุกมีวัฒนธรรมประเพณีที่
รุงเรืองและคงอยูอยางถาวร เปนสังคมที่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
 ยุทธศาสตร
1. พัฒนาดานการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมของทองถิ่นในทุกดานทุกระดับทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งทางดานรางกาย และจิตใจใหแข็งแรงสมบูรณ มีความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. สงเสริมการสรางองคกรชุมชนที่เขมแข็ง มีความรัก ความสามัคคี มีการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาใน
ระดับประชาคม
4. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ลด
ปญหายาเสพติด ปญหาสังคม
5. สงเสริมสวัสดิการตาง ๆของสังคม เชน สวัสดิการผูดอยโอกาส คนพิการ และสิทธิของเด็ก สตรี คนชรา

