ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร
จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดพิจิตร การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ ว น จึ งกาหนดยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2557 –2560)
ทบทวน รอบปี พ.ศ.2560 ดังนี้
1.วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร (Vision)
แหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้
เกษตรกร 3. สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพ เป็นธรรม และพึ่งพาตนเอง
4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
3.เป้าประสงค์รวม
1. มีน้าเพียงพอและประชาชนมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
2. พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยมุ่งเน้น
การพึ่งพาตนเอง บนฐานทรัพยากรที่มี
3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
4. องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี
5. จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
4.1 บริหารจัดการน้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 เพิ่ม ขีด ความสามารถการแข่ง ขัน ภาคการเกษตร สิ นค้ า ข้า วแบบพึ่ ง พาตนเอง และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
1. แหล่ ง น้ าได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง และน้ าเพื่ อ การเกษตรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดเพิ่มขึ้น

2. จานวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
3. จานวนหน่วยงาน องค์กรที่เป็นต้นแบบในการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ
เพิม่ ขึ้น
4. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเอง
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ทาการเกษตรปลอดภัย
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
3. ระดับความสาเร็จของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต
4. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP
5. ร้อยละของการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโซนนิ่ง (Zoning)
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP
3. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร
4. บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโซนนิ่ง (Zoning)
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจข้าว และสินค้าเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
3. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 8.58 ปี เป็น 9.5 ปี ในปี 2560
4. ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 45 ในปี 2560
กลยุทธ์
1. การพัฒนาสังคม และการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
4. การปลูกฝังและสร้างค่านิยมของความเป็นไทย
5. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดารงชีวิต

7. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน
8. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. คุณภาพการให้บริการขององค์กรภาครัฐที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรภาครัฐ
2. การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จังหวัดมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. สร้ างโอกาส ยกระดั บ การศึก ษา และพั ฒ นาฝี มือแรงงานของจัง หวัดเพื่อรองรับ การเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ของจั งหวัดในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน
3. สร้างพันธมิตรทางการค้า วัฒนธรรม สานสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน
3. การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

