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จุดยืนและตําแหนงการพัฒนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
จุดยืนและตําแหนงการพัฒนา (Provincial Strategic Positioning: PSP)
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตรจงั หวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561–2564ไดกําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะหสภาพการณ
ที่ เป น ป จ จั ย นํ า เข า เชิ ง นโยบายความต อ งการของผู ท่ี มี ส ว นได ส ว นเสี ย และสถานการณ ข องภารกิ จ
เป น อยู ใ นป จ จุ บั น และควรจะเป น ในอนาคตจนได ค วามต อ งการทางยุ ท ธศาสตร จ ากนั้ น จึ ง นํ า มาวิ เคราะห
ความสําคัญตอภารกิจ ความเรงดวนตอปญหา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ความเปนประโยชนตอลูกคา และ
ความเชือ่ มโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทําใหไดความตองการทางยุทธศาสตรทเ่ี ปน
หัวใจหลักสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีโดยกําหนดจุดยืนและตําแหนงการพัฒนาคือการพัฒนาเปนเมืองตนแบบของ
ประเทศทีนา อยู นากิน นาเทีย่ ว ซึง่ ประกอบดวย 9 จุดยืนทางยุทธศาสตรดงั รายละเอียดดังตอไปนี้
SP1 เสริมสรางความเขมแข็งกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแบบครบวงจรมุง พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองที่
นา เที่ ย วของประเทศในด า นการท องเที่ ย วเชิ งนิ เวศน ทางทะเลชายฝง และป า เขา การท องเที่ ยวเชิงการเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรและ
การเนนการเชือ่ มโยงการทองเทีย่ วของจังหวัด ระหวางพืน้ ทีจ่ งั หวัด กลุมจังหวัดและยกระดับสูภูมิภาค เชื่อมโยงสู
อาเซียน และนานาชาติ พรอมทั้งพัฒนาการบริการที่มมี าตรฐานการทองเที่ยว เสริม สรา งขีดความสามารถของ
ผูป ระกอบการของพืน้ ทีใ่ หเขมแข็งพรอมสูเ มืองทองเทีย่ วระดับคุณภาพ
SP2 ยกระดับการเกษตรสูก ารสรางสรรคผลผลิตทางการเกษตร เพิม่ นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิม่
ศักยภาพการแข งขัน การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร องคกรเกษตรกร และการ
พัฒนาการเกษตรในชุมชนสูเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอยางครบวงจร เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เปนเมืองเกษตรกรรมคุณภาพ เปนเมืองเกษตรเพือ่ อาหาร ไดมาตรฐานการสงออก และการสรางความมัน่ คงทาง
อาหาร ใหจังหวัดมีความโดดเดนดานอาหารการกินอุดมสมบูรณ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิม่ ความรูใ หแกเกษตร
มุงเนนใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อใหผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรมี ีตอเนื่องตลอดทั้งป
เนนการสรางจุดแข็งของผลผลิตการเกษตร
SP3 เสริมสรางความเขมแข็งทางการคาและการการลงทุน พรอมทั้งเสริมสรางกลุมอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ
ใหเปนอุตสาหกรรมสะอาด เปนมิตรตอชุมชน พัฒนาจังหวัดเพชรบุรีรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ พรอมการสรางงาน
อาชีพแกประชาชน จากตนทุนทรัพยากร ตนทุนทางปญญา มุงสรางและพัฒนาฐานเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเจริญเติบโต
อยางเข มแข็ง และการสงเสริมใหมีการรวมกลุมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
SP4 การปฏิรูป และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเนนใหมีความ
อุดมสมบูรณ มีระบบการจัดการทั้งตนทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเปนแหลงตนทุนที่มี
คุณคาตอระบบการเกษตร การทองเทีย่ ว การพัฒนาจังหวัด และวิถชี วี ติ ของชุมชน ประชาชน มุงสรางจังหวัดใหมี
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
SP5 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคยกระดั บ การคมนาคมและการโลจิ ส ติ ก ส ทั้ ง ทางบก
ทางราง และทางน้าํ ใหสามารถรองรับการทองเทีย่ วและการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ เชือ่ มโยงเสนทาง ทางอากาศ
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กับจังหวัดใกลเคียงและการพัฒนาการคมนาคมที่เชือ่ มโยง รองรับการขยายตัวของประเทศ และการพัฒนาของ
อาเซียน พรอมทัง้ การจัดระเบียบเมืองใหมสี ถาปตยกรรมและภูมทิ ศั นท่ีพรอมเปดรับการเปนเมืองนานาชาติและ
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในอนาคต และลดอัตราปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
SP6 สรางเมืองเพชรบุรใี หเปนสังคมคุณภาพทีม่ เี อกลักษณของการเปนสังคมอุดมปญญา สังคมเอือ้ อาทร
ตอกันสังคมแหงโอกาสสําหรับ ทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคมแหง
ความเกื้อกูลแบงปน มุงพัฒนาใหเปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เปนเมืองนาอยู
SP7 จัดระเบียบสังคม เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองที่มคี วาม
ปลอดภัย มีสนั ติสขุ เขมแข็งจากระดับหมูบ า น เปนเมืองนาอยู ทีอ่ นุ ใจของสังคมและนักทองเทีย่ ว
SP8 รักษา พัฒนา ทํานุบาํ รุงศาสนา และสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาใหมคี ุณคาทางสังคม
และมูลคาทางเศรษฐกิจ
SP9 การเสริมสรางขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพือ่ รองรับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยและการขับ เคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัด มุงเนนการสรางจังหวัดเปนเมืองที่ Smart ในการ
บริหารจัดการและตนแบบธรรมาภิบาล พรอมทั้งใหความสําคัญกับการเสริมสรางความพรอมของชุมชน สังคมใน
จังหวัด ในการพัฒ นาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก เนนจังหวัดเป นเมืองพรอมสูสากล ที่มีเอกลักษณ
เชิงพื้นที่สูง
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การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมของจังหวัดตอการขับเคลือ่ นจุดยืนทางยุทธศาสตร
(SWOT Analysis)
จังหวัดเพชรบุรีไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกรโดยนํา เครื่องมือทางการบริหาร SWOT
Analysis มาใชเพื่อค นหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดว ยการวิเคราะหห าจุดออนจุดแข็ ง
อุ ป สรรคและโอกาสในการพั ฒ นาโดยมองว า การวิ เคราะห ห าจุ ด แข็ ง หรื อ จุ ด เด น ภายในองค ก ร (Strength)
จะทําใหการดํา เนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุม จุดออนหรือขอดอย (Weakness) ภายในองคก ร
ที่ทํา ใหการดําเนินงานไมบ รรลุผ ลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกัน วิเคราะหหาโอกาสหรือปจ จัยสงเสริมจากภายนอก
(Opportunity) ที่ทําใหการดํา เนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝาระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
จากภายนอก (Threat) ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ทําใหไดผลการวิเคราะหองคกรมีดังนี้
จุดแข็งของจังหวัดในปจจุบนั (Strength)
S1 เพชรบุ รี เปน ศู น ย ก ลางเขตพื้ น ที่ ทอ งเที่ ย วชายฝง ทะเลตะวัน ตก และเป น ประตู สู ภ าคใต จั ง หวั ด
เพชรบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย รองรับความตองการของนักทองเที่ยว (การทองเที่ยวเชิง
นิเวศนปา เขา โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร
และวัฒนธรรม)
S2 มีโรงแรมทีพ่ กั ทีส่ ะดวกสบาย มีความทันสมัย และมีหลากหลายระดับ ผูป ระกอบการธุรกิจทองเทีย่ ว
ในพื้นที่มีค วามหลากหลายสามารถใหการรองรับนักทองเที่ยวไดทุกระดับ มีการบูรณาการความ
รวมมือระหวางองคกรภาครัฐและเอกชนที่เขมแข็ง ในพื้นที่ มีการรวมกลุมของผูประกอบการเปน
สมาคม/ชมรมดานการทองเทีย่ วระดับจังหวัดและภูมภิ าค เพือ่ ดําเนินการและประสานงานดานการ
ทองเทีย่ วในพืน้ ที่
S3 มีระบบสวัสดิการชุมชนทีเ่ ขมแข็ง มีเครือขายทางสังคมทีม่ สี ว นรวมในการดําเนินงานดานสังคมอยาง
ตอเนือ่ ง เชนชมรมผูส งู อายุ สภาเด็กและเยาวชน เปนตน สังคมเมืองเพชรยังมารเกือ้ กูลตอกัน
สภาพสังคมยังมีความเปนอยูท เ่ี รียบงาย มีความหลากหลายทางดานเชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี และอยูรวมกันไดอยางสันติคนเพชรบุรี มีความจงรักภักดีตอสถาบันฯ
S4 มีตนทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีศาสนสถาน โบราณสถาน และแหลงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
จํานวนมากโดยเฉพาะเขตเมือง ผลิตภัณฑภูมิปญ ญา วิถีชีวิ ต วัฒ นธรรมอาหารการกินที่โดดเดน
เปนแหลงสรางงาน อาชีพแกประชาชน
S5 ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดในทุกระดับใหค วามสําคัญ และกํา หนดนโยบายการเปนเจาบานที่ดี
มีวินยั มีนาํ้ ใจ และซือ่ ตรงมีเครือขายอาสาสมัค รในการปองกันอาชญากรรมในทุก หมูบาน(ตํารวจ)
ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย ของนักทองเที่ยว
S6 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงในทุกตําบล มีเครือขายสาธารณสุขปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
S7 มีแหลงทรัพยากร/วัตถุดิบมีความอุด มสมบูรณและรองรับนักทองเที่ยวไดจํา นวนมาก (อาหาร ของ
พืน้ เมือง) และจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรครบทุกดา นเชน พืช, สัตว, ประมง และ
มีความสามารถในการนําสินคาเกษตรไปแปรรูป (ความหลากหลายทางชีว ภาพ)
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S8 จังหวัดเพชรบุรีมีโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรครบมีเขื่อน,อา งเก็บน้ําและระบบชลประทาน,
มีแมน้ําเพชรบุรีมีสภาพดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตร (Zoning)มีความอุดมสมบูรณทางดา น
ทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ปาไม ปาชายเลน ภูเขา ชายทะเล น้ําพุรอ น
แมนํ้าสภาพภูมปิ ระเทศทีต่ ง้ั ทีม่ คี วามเหมาะสมแกการอยูอ าศัย การทองเทีย่ ว และการคา
S9 มีตลาดกลางการเกษตร จํานวน 2 ตลาด ซึ่งสามารถรองรับสินคาเกษตรของจังหวัดได
S10 มีโครงการพระราชดําริทเ่ี กีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรในการปรับปรุงสภาพแวดลอมของจังหวัดและ
จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงคที่เปนแหลงศึกษาเรียนรูดาน
การเกษตรมากที่สดุ ในประเทศมีสหกรณการเกษตรที่เขมแข็ง เชน สหกรณเขายอย, สหกรณบาน
ลาด, สหกรณทายาง, สหกรณโคนมชะอํา
S11 มีทนุ ทรัพยากรพืน้ ที่ทีพ่ รอมในการรองรับทางการคา การลงทุนทีห่ ลากหลายทั้งภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตจากภาคเกษตร, การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
(700 โรง) เหมืองแร มีสนิ คาเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน เปนแหลงผลิตเกลือ ทีม่ ากทีส่ ดุ มีสนิ คา
เดน เชน น้าํ ตาลโตนด ชมพูเ พชร รายไดเฉลีย่ ของประชากรเปนลําดับ 3 ของภาคตะวันออก
S12 มีสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง มหาวิทยาลัย
นานาชาติ ในพืน้ ที่
จุดออนของจังหวัดในปจจุบัน (Weakness)
W1 การเตรียมบุคลากรรองรับการยกระดับการทองเที่ยวยังไมเพียงพอ ขาดแคลนบุค ลากรทางการ
ทองเทีย่ วทีร่ องรับการบริการนานาชาติ (ทักษะภาษา บุคลิกภาพ ทักษะการบริการ) และระบบการ
จัดการแหลงทองเที่ยวและความพรอมของแหลงทองเทีย่ วในการรองรับนักทองเทีย่ ว อาทิ สถานที่
จอดรถ การเป ด-ปด ของแหลงทองเที่ย ว (วั ด) ความสะอาดของแหล งทอ งเที่ยว ยังไมไดรับ การ
พัฒนาใหเปนระบบ อยางสมคุณคาเมืองทองเทีย่ ว
W2 การเตรียมพรอมเมืองทองเทีย่ วยังขาดการจัดการภูมทิ ศั นทางการทองเทีย่ ว การจัดระเบียบ ความ
สะอาดในสถานที่ทอ งเทีย่ ว การสื่อสาร การประชาสัมพันธการทองเที่ยว ขาดแคลนปายชี้ทางและ
ปายสื่อความหมายของแหลงทองเที่ยวขาดการจัดระเบียบปายประชาสัมพันธตางๆ สงผลกระทบ
ตอทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวระบบการโลจิส ติกสทางการทองเทีย่ วยังไมไดเชื่อมโยงอยางเปน
ระบบ การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวยังไมมีรถโดยสารสาธารณะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว
ตางๆ เหลานัน้ กลไกของรัฐเพือ่ จัดการการทองเทีย่ วยังออนแอ ขาดเอกภาพ ขาดการมีสว นรวมของ
ประชาชน
W3 เกษตรกรไมมีค วามเขมแข็ง เชน การรวมกลุมที่ไมรวมกันอยางแทจริง ยังเห็นประโยชนสวนตัวเปน
หลัก,ความสามารถตามการตลาด(ผลิตใหแตขายไมเปน)นวัตกรรมการเกษตรยังไมมีการพัฒนาที่ดพี อ
โดยเกษตรกรยึดวิธกี ารผลิตแบบเดิมไมมกี ารพัฒนาทางดานการผลิต ทําใหไมมคี วามสามารถในการ
แขงขันดานการผลิตทําใหไมมีความสามารถในการแขงขันดานการผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
W4 การปรับ เปลี่ยนทั ศนคติของเกษตรกรใหทําเกษตรสมัยใหมทํ าไดยาก เชน แปลงใหญ , เกษตร
ปลอดภั ย, เกษตรอิ นทรีย , การลดต นทุ น โดยใชส ารชีว ภาพแทนสารเคมี ,การทํ า การเกษตรแบบ
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ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม และการประชาสัมพัน ธสินคา เกษตรของจังหวัดหรือ การสรา ง
เครือขายไมแพรหลาย
พื้ น ที่ ก ารเกษตรลดลงเนื่ อ งจากชุ ม ชนเมื อ งที่ เพิ่ ม ขึ้ น ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เพิ่ ม ขึ้ น และวิ ถี ชี วิ ต
เปลี่ยนแปลงสภาพดินมีความเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีในการผลิต มีการประกอบธุรกิจที่ไมเห็น
คุณคาและใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์ในภาครวมทางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมบ รรลุเปาหมายที่กํา หนดความตื่น ตัวในการ
เรียนรู และการพัฒนาตนเองของประชาชนยังกาวไมทนั การเปลีย่ นแปลง มีปญหาทางสังคมในกลุม
เด็ก เยาชน เพิม่ มากขึน้ มีการแพรระบาดของยาเสพติด และมีพฤติกรรม ทีไ่ มเหมาะสมมากขึน้ จัด
โซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงยังไมค รอบคลุม การประชาสัมพันธไมครอบคลุมและทั่วถึง ในการสรา งความตะ
หนักในเรื่องความเอื้ออาทรและความรับผิดชอบตอสังคมรวมกันขาดการมีสวนรวมของสังคม
การสร า งความ ตะหนั ก ในด า นสร า งสรรค ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ พั ฒ นา ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาทําใหคุณคาที่มียังไมถูก พัฒ นาอยางมีทิศทาง และการใชป ระโยชน การอนุรักษ
ยังไมเปนระบบ
ขาดขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติของทองถิ่นในการจัดการของเสียหรือการจัด การสิ่งแวดลอม ยังไมมี
การควบคุมการใชประโยชนจากพืน้ ที่ ทําใหมกี ารบุกรุกพืน้ ทีป่ า หรือพืน้ ทีส่ าธารณะ
ขาดการทํ า ฐานข อ มู ล ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเช น ฐานขอ มู ล เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ
การบุ ก รุก พื้ น ที่ ป า ข อ ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รือ การปล อ ยมลพิ ษ
สู ส่ิ ง แวดล อมบุค ลากรที่ มีค วามรูค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การสิ่งแวดล อ มในเชิ ง อนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติไมเพียงพอ
กลไกการสรางงานอาชีพในระดับชุมชนยังไมเขมแข็ง ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพทําให
ไมมีอํา นาจในการตอรองดานราคาผลผลิตและปจจัยการผลิตขาดความรูในดานเทคโนโลยีทางการ
คาขายผานระบบ Internet
บริการรัฐในการรับ มือ การสนับ สนุนการคา การลงทุน ยังเปนแบบตั้งรับ ระบบฐานขอมูลในการ
สนับสนุนภาคธุรกิจยังไมสมบูรณ
แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการยังไมเพียงพอ มีศกั ยภาพต่าํ (ภาษา)ผลิตภาพแรงงานยังต่าํ
ทัศนคติในการทํางานของเยาวชน วัยแรงงาน รักความสะดวกสบาย ไมสงู าน

โอกาสจากภายนอกทีส่ ง เสริมสนับสนุนจังหวัด(Opportunity)
O1 โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนสง ภายในจังหวัดและกลุม จังหวัดการเดินทางเขาถึงพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เพชรบุรีสะดวกไมไกลจาก กทม. (ระยะทาง รัศมีไมเกิน 200 กม.) เสนทางการคมนาคมมีแนวโนม
ที่จะขยายและปรับปรุง อาทิ ถนนยกระดับพระราม 2 รถไฟรางคู เปนโอกาสในการสงเสริมการ
ทองเทีย่ ว การคา การบริการของจังหวัด
O2 นโยบายรัฐบาลสงเสริม และสนับ สนุนดา นการทองเที่ยว มีการแบงเขตพื้นที่พัฒ นาการทองเที่ย ว
Royal Coastและ แนวโนมทางการทองเทีย่ วในปจจุบนั มุงเนนการดูแลรักษาสุขภาพ ซึง่ ในจังหวัด
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เพชรบุ รี มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพรองรั บ เป น โอกาในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
การทองเทีย่ วเพือ่ การพักผอนของครอบครัวในจังหวัด
มีแ หล งท อ งเที่ ยวใกล เคีย งที่มี โรงแรมระดับ ประเทศ และเป น โรงแรมระดั บ โลกที่ เขม แข็ งในการ
บริการและบุคลากรมืออาชีพ สามารถสรางความรวมมือระหวางกันในการพัฒนาระบบการจัดการ
ทองเทีย่ ว และบุคลากรการทองเทีย่ วของจังหวัด
ระบบสารสนเทศมี ความสะดวก รวดเร็ว งา ยตอ การเขาถึงขอมูล แหลง ทองเที่ยวและขอมูลอื่นๆ
ได ความหลากหลาย ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี ท่ี ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธจังหวัด
นโยบายรัฐบาลมีการสงเสริม สนับสนุนการเกษตรแปลงใหญในรูปแบบประชารัฐและสงเสริมให
จังหวัดเพชรบุรเี ปนจังหวัดนํารองในการดําเนินการเรือ่ งเศรษฐกิจฐานรากซึง่ เนนดานการเกษตรและ
การแปรรูปผลิตภัณฑจากสินคาเกษตรนโยบายครัวไทยสูค รัวโลก นโยบายเกษตรอินทรีย และการ
พัฒนาภาคเกษตรสูการเกษตรทองเทีย่ วมีแ นวโนมเพิม่ สูงขึ้น เปนโอกาสในการสรางคุณคาเพิม่ จาก
การเกษตรของจังหวัด
การเปดอาเซียนสรางโอกาสใหสินคาเกษตรและสินคา เกษตรแปรรูปของไทย การใชประโยชนจาก
การเคลื่อนยายแรงงาน ผลผลิต ที่สะดวกขึ้น ในการเจาะตลาดในอาเซียนของผลผลิต ผลิตภัณฑทาง
การเกษตร และตอเนื่องจากภาคการเกษตรของจังหวัด
นโยบายจากภาครัฐ และจังหวัดสงเสริม การทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ/เชิงนิเวศมีระบบสารสนเทศในการ
สงผานขอมูลเพื่อประชาสัม พันธแ หลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ และการมีโครงการของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ที่ชวยในเรื่องการแกไขปญหาและปองกันกัดเซาะชายฝง เปนโอกาส
ในการบูรณการความรวมมือในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
เปนแหล งพักพิงของนกอพยพ และเปนแหลงอาหารของปลาวาฬ ทํา ใหเกิด แหลงทองเที่ยวและ
เรียนรูท ส่ี าํ คัญของประเทศสามารถสรางการตลาดการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษในระดับนานาชาติได
การคมนาคมมีความสะดวก ไมไกลจากกรุงเทพ เปนทางผานไปสูภ าคใต เชน ทางรถยนต รถไฟ
รัฐบาลมีนโยบายพัฒ นาระบบรถไฟรางคู และความเร็วสู งผานจังหวัดเพชรบุรีเปนโอกาสในการ
พัฒ นาระบบการคมนาคม และโลจิสติก สของจังหวัดในการเชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมของ
ประเทศ
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตสื่อและเทคโนโลยีทีทันสมัยในการ
พัฒนาดานการศึกษาเปนโอกาสในการสงเสริมการเรียนรูแ กเยาวชน ประชาชน ใหทัว่ ถึง กวางขวาง
มากขึ้น
สือ่ และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการพัฒนาดานสรางสรรคศลิ ปะ วัฒนธรรม อนุรกั ษ พัฒนา ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาความเชือ่ และคานิยมทางศาสนา เกีย่ วกับการทําบุญ ดวยการชวยเหลือเอือ้ อาทรกัน
ของสังคมไทย สามารถทีจ่ ะนํามาหลอหลอมในการพัฒนาชุมชน อยูอ าศัยรวมกันไดอยางสันติสขุ
มีนโยบายรัฐบาลทีส่ นับสนุนในดานสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครในงานตางๆ มีแหลงงบประมาณนอก
ระบบ เชนกองทุนตางๆ ที่ส ามารถนํามาเปนฐานในการพัฒนาความเขมแขงของชุมชนใหสามารถ
พึง่ ตนเองได
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O13 มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความมั่นคง
O14 การเขาสูอาเซียนเปนชองทางในการเผยแพรอัตลักษณของจังหวัดเปนประตูสูภาคใต และอยูใกล
กรุงเทพฯ และเปนแหลงสักการะและการทองเทีย่ วทางศาสนาเชือ่ มโยงกับจังหวัดใกลเคียง
ภาวะคุกคามของจังหวัดในปจจุบัน (Threat)
T1 นโยบายดานการศึกษา เปลี่ยนแปลง ไมตอเนื่อง ทําใหปญ
ั หาในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
T2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบการดํา รงชี พสื่อสังคมออนไลน ทํา ใหการปฏิสัมพัน ธในสังคม
ลดนอยลง สงผลใหความเอื้ออาทรของคนในสังคมนอยลงสงผลตอสภาพครอบครัว พอแมมีเวลา
ใหลูกนอยลง
T3 โรคอุ บั ติใหม -อุบ ั ติซํ้า อาจเกิ ด ขึ้ น มาใหม จ ากแรงงานต า งด า ว และเป นเมื องทางผ า นและรอยต อ
ชายแดนทํ า ให มีค วามเสี่ย งตอ ความมั่นคงและปลอดภั ย ในเรื่ อ งการค า มนุ ษ ย แรงงานตา งด า ว
ยาเสพติด อาชญากรรมกอใหเกิดปญหาทางการสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น
T4 การคมนาคมจากเมืองหลัก (กทม.) ถึงจังหวัด เพชรบุรีในชวงเทศกาล วันหยุดสุดสัปดาห เกิดปญหา
การจราจรติดขัด สงผลใหมปี ญ
 หาทางดานอุบตั เิ หตุ
T5 การแขง ขันและแยงชิงในตลาดการทองเทีย่ วพื้นทีใ่ กลเคียงมีแนวโนมสูงขึน้ (หัวหิน)สภาพเศรษฐกิจ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวและใชจา ยนอยลงสงผลตอนักทองเที่ยวกลุมมีกําลังซื้อ
จากยุโรปลดลง
T6 สถานการณภัยพิบัติ อุทกภัยและภัยแลง , สภาวะโลกรอนสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําสงผลตอการ
สงออกและยอดการนําเขา สินคาเกษตรของจังหวัดจากประเทศคูคา
T7 กีดกันทางการคาจากกลุม ประเทศคูค า การกีดกันทางการคา เชน IUU ทีก่ ลาวหาไทยใชแรงงานตาง
ดาวหรือเครือ่ งมือประมงทางทะเลผิดกฎหมาย
T8 ต น ทุ น ป จ จั ย การผลิ ต มี แ นวโน ม ราคาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น การแข ง ขั น ทางการเกษตรมี ก ารใช น วั ต กรรม
เทคโนโลยีมากขึ้น
T9 นักทอ งเทีย่ วขาดจิตสํานึก ทําใหเกิดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวการขยายตัว
ของจํา นวนแรงงานตางชาติ สงผลกระทบตอความสวยงาม ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
T10 นักลงทุนตางชาติรายใหญเขามาลงทุนแขงขันกับผูประกอบการในพื้นที่มีคูแขงเพิ่มขึ้นจากการเปด
ตลาด AECทําใหกระทบตอผูป ระกอบการรายยอยของจังหวัดทีย่ งั ไมเขมแข็ง
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การกําหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
(TOWs Matrix)
ทิศทางเชิงรุก (SO)
ทิศทางเชิงปองกัน (ST)
1) ยกระดับการทองเทีย่ วสูศ นู ยกลางการทองเทีย่ วเชิง 1) พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
นิเวศน การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การทองเทีย่ วเพือ่
คุณคา และการใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
การเรียนรู การทองเทีย่ วนิเวศนปา เขา และการ
ยั่งยืน จากการมีสวนรวมของชุมชน เปนหลัก
ทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทัง้ จังหวัด
เปนสําคัญ ตลอดทัง้ ตนน้าํ กลางน้าํ ปลายน้าํ
กลุมจังหวัด และนานาชาติ
มุงเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) การพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกทางการทองเทีย่ ว 2) เสริมสรางหลักประกันทางสังคมใหมคี วามเขมแข็ง
ดวยกลไกทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถชี ุมชน
และบริการการทองเทีย่ วรองรับกลุม นักทองเทีย่ ว
พรอมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทางภายนอก
ระดับพรีเมีย่ ม และนักทองเทีย่ วเฉพาะกลุม ทัง้
และการคุกคามจากภายนอก
ครอบครัว ผูสูงอายุ เพื่อสุขภาพ
3) สงเสริมการผลิตอาหารใหมีความอุดมสมบูรณ
3) เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมศี กั ยภาพใน
พรอมรองรับนักทองเที่ยว ใหสามารถสรางตลาด
การเปนเมืองแหงการเรียนรูจากโครงการอัน
การทองเทีย่ วทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ เพือ่ เสริมสราง
เนื่องมาจากพระราชดําริอยางครบวงจร
ขีดความสามารถของผูป ระกอบการของพืน้ ที่
4) พัฒนาการคมนาคม โครงสรางพืน้ ฐานของจังหวัด
ใหเขมแข็งพรอมสูเมืองทองเที่ยวทีม่ ีอาหารการกิน
เชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส
อุดมสมบูรณระดับคุณภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล ทัง้ ทางบก ทางน้าํ ทาง
4) สงเสริมการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรมทาง
อากาศ
การเกษตรเพือ่ การพึง่ ตนเองและความมัน่ คงทาง
5) ยกระดับการคาการลงทุนของจังหวัดรองรับการ
อาหารทีย่ ง่ั ยืน
เติบโตของการทองเทีย่ ว การเปดประชาคมอาเซียน
5) พัฒนาตัวสินคาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการแขงขัน
และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล
ดานการตลาดผานการเรียนรูผานโครงการ
6) เพิม่ คุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเกษตร
พระราชดําริเพือ่ เพิม่ ภูมติ า นทานปจจัยการผลิต
ผลิตภัณฑจากภูมิปญญา เชื่อมโยงโอกาสทาง
และการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันทางการเกษตร
การตลาดจากการทองเทีย่ ว การคาขายกับกลุม
จังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปดประชาคมอาเซียน 6) สงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรูจ ากหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ผานโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดําริ เพือ่ การรับมือกับวิกฤต
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กระทบตอจังหวัด
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ทิศทางเชิงปองกัน (ST) (ตอ)
7) การบูรณาการความรวมมือของภาคีทุกภาคสวน
เพือ่ การจัดการปญหาทีค่ กุ คามตอปญหาสุขภาวะ
ของชุมชนผานเครือขายในระดับหมูบา น ชุมชน
และการประสานงานอยางใกลชิด ของการ
ประสานแบบเชิงรุก ตามนโยบายการขับเคลื่อน
ของจังหวัดในทุกระดับ
8) สงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการสังคม เพือ่ รวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรี
นาอยู สุขภาวะดี
ทิศทางเชิงแกไข (WO)
ทิศทางเชิงรับ (WT)
1) พัฒนาขีดความสามารถทางการทองเทีย่ วของ
-ไมมีบุคลากร ชุมชนเพือ่ รองรับการเติบโตทางการ
ทองเทีย่ วในระดับคุณภาพและนานาชาติ
2) ปรับระบบการประชาสัมพันธและการสือ่ สาร
การตลาดการทองเทีย่ วของจังหวัด ดวยกลไกของ
เทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวแบบครบวงจร
3) จัดระเบียบเมือง ปรับภูมทิ ศั นเมือง แหลงทองเทีย่ ว
สําคัญของจังหวัดใหมคี วามสวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย รองรับการเปนเมืองบริการ เมืองทองเทีย่ ว
ที่สวยงามใกลเมืองหลวง
4) เพิม่ คุณคาของผลผลิตทางการเกษตรและขีด
ความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุม
เกษตรกรดวยกระบวนการรวมกลุม และการเรียนรู
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายการสรางสรรคนวัตกรรมของ
รัฐบาล
5) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูข องเด็ก เยาวชน
พรอมสรางทัศนคติใหมในการมีทกั ษะชีวติ ทีส่ ามารถ
พึ่งตนเองทางความรู และการใชชีวิตดวยการ
ประสานผานนโยบายการปฏิรูปประเทศ การจัด
ระเบียบสังคม และการพัฒนาการศึกษา
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ทิศทางเชิงแกไข (WO) (ตอ)
6) พัฒนาความพรอมของเมืองรองรับสังคมดิจทิ ลั ทีม่ ี
ความทันสมัยของโครงสรางพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มคี วามเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ เพือ่ การสรางคุณคาและมูลคาใหกบั
ชุมชน การทองเทีย่ ว การเกษตร และการบริการของ
จังหวัด
7) เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน สรางงานอาชีพแก
ประชาชน ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการเติบโตของการ
ทองเที่ยวและการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด
จังหวัด
8) การพัฒนาการจัดการปญหาความเสือ่ มโทรมของ
สิ่งแวดลอมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือ
ปญหาภัยแลง และภัยทางธรรมชาติ
9) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการของ
รัฐรองรับการเติบโตของจังหวัดและการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ
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ทิศทางการพัฒนาจากการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของจังหวัด
TOWS Matrix
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ กลุมจังหวัดเนนตําแหนง
ที่จ ั งหวัด เพชรบุ รี มีร ายไดท่ี เติ บ โตสู ง ขึ้ น มี การกระจายรายได อย า งเป น ธรรม เป น เมือ งที่ นา อยู สิ่ง แวดล อ มดี
เปนเมืองที่มีความสมบูรณของอาหารการกิน และเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรสรางสรรค
และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมชุมชนเขมแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ ประชาชนมีศกั ยภาพ
ในการเรีย นรู และพัฒ นาตนเองรับ การเปลี่ ย นแปลงของประเทศ และนานาชาติเป น ศู นย ก ลางการท องเที่ ย ว
เชิงนิเวศนในระดับประเทศและนานาชาติ จึงไดกาํ หนดวิสยั ทัศน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเที่ยว ระดับประเทศ”
ทัง้ นีไ้ ดกาํ หนดนิยามของวิสยั ทัศนในรอบ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้
เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรมี กี ารเติบโตของรายไดจากการเพิม่ ขึน้ ของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว การเกษตร การคาการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจ ฐานรากในระดับ ชุมชนเติบ โตอยางตอเนื่อง
ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน มีตนแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้ง
จังหวัด
เมื อ งน า อยู หมายถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ ดิ น และน้ํ า เหมาะกั บ การเกษตร เป น เมื อ ง
สิง่ แวดลอมดี อากาศบริสทุ ธิ์ นาอยู และมีสงั คมทีด่ คี ือ สังคมอุดมปญญา สังคมเอือ้ อาทรตอกันสังคมแหงโอกาส
สํา หรับ ทุ กคน สัง คมเป น ธรรมและเทา เที ย ม สั งคมคุ ณ ธรรมเข มแข็ง และเปน สั งคมแหง ความเกื้ อกูล แบ ง ป น
เป น ต น แบบสั ง คมแห ง สุข ภาวะที่มีค ุ ณภาพระดับ ประเทศ ประชาชนมี คุ ณ ภาพชีว ิ ตที่ ดีด ว ยหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพึง่ ตนเองได
เมืองนากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง
วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสรางรายได สรางงานอาชีพใหกับชุมชน
เมื อ งน า เที่ ย ว หมายถึ ง จั งหวั ด เพชรบุ รี มี ค วามโดดเด น ของการจั ด การอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วแบบ
ครบวงจร เปนเมืองที่นาเที่ยวของประเทศในดานการท องเที่ยวเชิงนิเวศนทางทะเลและปา เขา การทองเที่ย ว
เชิ งการเรี ย นรูโ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร และศาสนา
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เปาประสงครวม (Ultimate Goal)
1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว การคาการลงทุนเติบโตอยา ง
ตอเนื่องไมนอยกวา............... ภายใน พ.ศ. 2564
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุล ระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรมขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอ ม
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา
ใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ําที่เปนโมเดลที่ประสบความสําเร็จของประเทศปญหา
มูล คา ความเสีย หาย ลดลงไมนอยกว า รอ ยละ….. และค า ชดเชยจากภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ล ดลง
ไมนอยกวารอยละ……
3. ประชาชนทุก ชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ และสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรูไดรับ การพัฒ นาคุณภาพสถาบันทางสั งคมมีความ
เขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน ดัชนีความมั่นคงของความการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยอยูในระดับ…..และดัช นีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนือ่ งไมนอยกวาระดับ...... ภายใน พ.ศ. 2564
4. การกระจายรายไดมีความเทา เทียมกันมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยาง
ทัว่ ถึง รายไดตอ หัวเพิม่ ขึน้ เปน…………………
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรี โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชน
มีสวนรว มขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น ทุกสว นราชการมีก ารกระจายอํานาจที่เหมาะสม ดัช นีความ
เชือ่ มัน่ ของประชาชนตอการบริหารและการบริการของหนวยงานรัฐไมนอ ยกวารอยละ………
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
จังหวัดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น และในแตละประเด็นยุทธศาสตรมกี ารใหนาํ้ หนักในการ
พัฒนาในรอบ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
1. การพัฒนาเมือง การพัฒนาการคา การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รอยละ 30
2. การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร รอยละ 30
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน รอยละ 20
4. การเสริม สร า งความมั่ น คง สั นติ สุ ข และสั ง คมคุณ ภาพ ที่ ย่ัง ยื น ด ว ยหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รอยละ 20
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เปาประสงค (Goal)
1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไดสูชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได
ทีม่ น่ั คง เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง
2. การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสจังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับ
การคา การเกษตร การทองเทีย่ ว และการพัฒนา
3. องคกรภาครัฐมีส มรรถนะสูง บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการของ
องคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสูส ากล
4. อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามเข ม แข็ง ครบวงจร เชื่ อ มโยงระหว า งจั ง หวั ด กลุ ม จั ง หวั ด
ยกระดับสูภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ
5. ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานการสงออก สินคาทางการเกษตรสามารถ
สรางรายไดใหกับจังหวัด สรางงาน อาชีพ และรายไดแกชุมชน ประชาชน
6. พื้นที่ปาเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ ปญหาภัยทางธรรมชาติล ดลงอยา ง
ตอเนือ่ ง
7. จังหวัดเพชรบุรมี ดี นิ น้าํ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ
8. หมูบานมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีเ่ ขมแข็งเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง
9. เพชรบุรเี ปนเมืองนาอยู คนสุขภาพดี ปญหาความไมปลอดภัย ปญ หาสังคมของจังหวัดในทุกดา น
ลดลงอยางตอเนือ่ งจนผานเกณฑมาตรฐานและเปาหมายการพัฒนาของประเทศ
10. เพชรบุรีเมืองแหงการเรียนรู ประชาชน ชุมชนตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความ
พรอมในการเปนเมืองทีพ่ อเพียงของประเทศ
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ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของเปาประสงค
เปาประสงค
1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีการ
กระจายรายไดสูชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได
ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง
2. การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสจังหวัด
สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับ
การคา การเกษตร การทองเที่ยว และการพัฒนา
3. องคกรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ
การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการของ
องคกรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด พัฒนาสูสากล

ตัวชี้วัด
มูลคาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรามจังหวัดจากการคา และ
การบริการ

จํานวนเสนทางทีไ่ ดรบั การสรางหรือพัฒนาเพือ่ การ
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับการคา การเกษตร การ
ทองเทีย่ ว และการพัฒนา
รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริการขอสวนราชการจังหวัดเพชรบุรี
จํานวนขอทักทวง ทวงติง จากผูตรวจสอบภายนอก
จํานวนหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการพัฒนา
ตามเกณฑรางวัลคุณภาแหงชาติ
จํานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการบริหาร และการ
บริการประชาชน
4. อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วทีม่ คี วามเขมแข็ง ครบ มูลคาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรามจังหวัดจากการทองเที่ยว
วงจร เชือ่ มโยงระหวางจังหวัด กลุม จังหวัด ยกระดับ
สูภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ
5. ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพ มูลคาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรามจังหวัดจากการเกษตร
มาตรฐานการสงออก สินคาทางการเกษตรสามารถ
สรางรายไดใหกบั จังหวัด สรางงาน อาชีพ และ
รายไดแกชมุ ชน ประชาชน

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
ผลงานที่
ผานมา 2561 2562 2563 2564
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เปาประสงค
6. พื้นที่ปา เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมคี วาม
อุดมสมบูรณ ปญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอยาง
ตอเนือ่ ง
7. จังหวัดเพชรบุรมี ดี นิ น้าํ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ
พืน้ ทีก่ ารเกษตรทีส่ มบูรณเพิม่ มากขึน้
8. หมูบ า นมีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเองสูง ประชาชน
มีวถิ ีชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งเพิม่ มากขึ้นอยางตอเนือ่ ง
9. เพชรบุรเี ปนเมืองนาอยู คนสุขภาพดี ปญหา
ความไมปลอดภัย ปญหาสังคมของจังหวัดในทุกดาน
ลดลงอยางตอเนือ่ งจนผานเกณฑมาตรฐานและ
เปาหมายการพัฒนาของประเทศ
10.เพชรบุรีเมืองแหงการเรียนรู ประชาชน ชุมชน
ตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง
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ตัวชี้วัด
จํานวนพืน้ ทีป่ า ทีป่ ลูกเพิม่
ปริมาณพืน้ ทีร่ วมทางการเกษตรทีม่ รี ะบบชลประทาน
จํานวนหมูบ านที่มีศักยภาพในการพึง่ ตนเองสูง
ประชาชนมีวิถชี วี ิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละการลดลงของปญหาอาชญากรรมทุกประเภท
รอยละของหมูบานที่สามารถลดปญหาการเจ็บปวยดวย
โรคทีส่ าํ คัญ 3 ลําดับแรกใหลกลงได
รอยละของผูร บั บริการทางสังคมทีม่ คี วามพึงพอใจตอ
บริการที่ไดรับ
รอยละการลดลงของปญหาสังคมเรงดวนของจังหวัด
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน
ระดับคาคะแนนการของผลการสอบ ONET
จํานวนหองสมุดชุมชนเพือ่ การรองรับเมืองแหงการ
เรียนรู

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
ผลงานที่
ผานมา 2561 2562 2563 2564
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การแปลงยุทธศาสตรสกู ารปฏิบตั ิ
กลยุทธ
1. ยกระดับการคา การลงทุน การบริการของจังหวัด รองรับ การเติบโตของเมือง การเปดประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล
2. พัฒนาคมนาคมโครงสรา งพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส
ตามนโยบายของรัฐบาล ทัง้ ทางบก ทางน้าํ ทางอากาศ
3. ปรับระบบการบริหารจัดการใหทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
4. พัฒนานักธุรกิจ ผูประกอบการ พรอ มเพิม่ คุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑจากภูมปิ ญญา เชือ่ มโยง
โอกาสทางการตลาด จากการท องเที่ ย ว การค า ขายกั บ กลุ มจั ง หวั ด การเชื่ อมโยงกั บ การเป ด
ประชาคมอาเซียน
5. พั ฒ นาขี ด ความสามารถแก บุ ค ลากรการท อ งเที่ ย ว สร า งวั ฒ นธรรมการท อ งเที่ ย ว และพั ฒ นา
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการการทองเที่ยวรองรับกลุมนักทองเที่ยวระดับ
พรีเมีย่ ม และนักทองเทีย่ วเฉพาะกลุม ทัง้ ครอบครัว ผูส งู อายุ เพื่อสุขภาพ
6. ยกระดับการทองเที่ยวสูศนู ยกลางการทองเทีย่ วเชิง นิเวศน การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การทองเทีย่ ว
เพือ่ การเรียนรู การทองเที่ยวนิเวศนปาเขา และการทองเทีย่ วเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทัว่ ทั้ง
จังหวัด กลุมจังหวัด และนานาชาติ
7. ปรับระบบการประชาสัมพันธและการสื่อสาร การตลาดการทองเที่ยวของจังหวัด ดวยกลไกของ
เทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแบบครบวงจร
8. พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสรางความมัน่ คงทางการเกษตร และศักยภาพการพึง่ ตนเอง
และความมัน่ คงทางอาหารทีย่ ง่ั ยืน
9. เพิ่ ม คุ ณ ค า ของผลผลิ ต ทางการเกษตรและขี ด ความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร
กลุมเกษตรกรดวยกระบวนการรวมกลุมและการเรียนรูการจัดการเกษตรตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสรางสรรคนวัตกรรมของรัฐบาล
10. เพิม่ ขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรทีแ่ ขงขันได ในตลาดคุณภาพ และสงออก
11. พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเกิดคุณคา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน จากการมีสวนรวมของชุมชน เปนหลัก เปนสํา คัญ
ตลอดทั้งตนน้าํ กลางน้ํา ปลายน้ํา มุงเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
12. ปฏิรูป ระบบการบริห ารจัดการดิน น้ํา และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซของธรรมชาติ
เพื่อ รองรั บ การเกษตร และการพั ฒ นาที่เป น มิต รกั บ สิ่ งแวดลอ มอย า งยั่ งยืน ดว ยการเรี ยนรู จ าก
หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
13. บูรณาการความรวมมือของภาคีทกุ ภาคสวนเพือ่ การจัดการปญหาทีค่ กุ คามตอปญหาสุขภาวะของ
ชุมชนผานเครือขายในระดับหมูบาน

ร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

18

14. พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง และสงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัสดิการสังคม เพือ่ รวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรนี า อยู พึง่ ตนเองได
15. เสริ ม สร า งความพร อ มของจั ง หวั ด ให มี ศั ก ยภาพในการเป น เมื อ งแห ง การเรี ย นรู พร อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงกาวสูสากล
16. พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ํา ทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง รุกของภารกิจแหงรัฐ
ทัว่ ทุกพืน้ ที่
17. เสริมสรางชุมชนพอเพียงเขมแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบา น
และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน
ดังแสดงความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในตาราง
ตอไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาเมือง การ
พัฒนาการคา การบริการ
และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่มคี ุณภาพ

เปาประสงค
1. เพชรบุรมี คี วามเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ มีการกระจายรายไดสูชุมชน
ประชาชนมีอาชีพและรายไดทมี่ ั่นคง
เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง
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กลยุทธ
1. ยกระดับการคาการลงทุน การบริการของจังหวัด
รองรับการเติบโต
ของเมือง การเปดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของ
เมืองหลวงและปริมณฑล
2. พัฒนานักธุรกิจ ผูป ระกอบการ พรอมเพิม่ คุณคาและ
มูลคาของผลิตภัณฑจากภูมปิ ญญา เชื่อมโยงโอกาสทาง
การตลาด จากการทองเทีย่ ว การคาขายกับกลุม จังหวัด
การเชื่อมโยงกับการเปดประชาคมอาเซียน

ผูร บั ผิดชอบ
- พาณิชยจังหวัด
- หอการคา
-

2.การคมนาคมขนสง และระบบ
โลจิสติกสจงั หวัดสะดวก ปลอดภัย
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ รองรับการคา
การเกษตร การทองเทีย่ ว และการ
พัฒนา
3.องคกรภาครัฐมีสมรรถนะสูง
บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาล การบริการขององคกร
ภาครัฐและประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด พัฒนาสู
สากล

พาณิชยจังหวัด
หอการคา
ทองเทีย่ วและกีฬา
อุตสาหกรรม
จังหวัด
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี
แขวงการทาง
โยธาธิกาฯ
เจาทา

3.พัฒนาคมนาคมโครงสรางพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยง
การเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกสตามนโยบาย
ของรัฐบาล ทัง้ ทางบก ทางน้าํ ทางราง

-

4.ปรับระบบการบริหารจัดการใหทันสมัยมีธรรมาภิบาล
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

- สํานักงานจังหวัด
- อําเภอ
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
4.อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วทีม่ คี วาม
เขมแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหวาง
จังหวัด กลุมจังหวัด ยกระดับสูภ ูมภิ าค
อาเซียน และนานาชาติ
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กลยุทธ
5.พัฒนาขีดความสามารถแกบคุ ลากรการทองเที่ยว สราง
วัฒนธรรมการทองเทีย่ ว และพัฒนาสิง่ อํานวยความ
สะดวกทางการทองเทีย่ วและบริการการทองเทีย่ วรองรับ
กลุม นักทองเทีย่ วระดับพรีเมีย่ ม และนักทองเทีย่ วเฉพาะ
กลุม ทัง้ ครอบครัว ผูส งู อายุ เพือ่ สุขภาพ

-

6.ยกระดับการทองเทีย่ วสูศ ูนยกลางการทองเทีย่ วเชิง
นิเวศน การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การทองเทีย่ วเพือ่ การ
เรียนรู การทองเทีย่ วนิเวศนปา เขา และการทองเทีย่ วเชิง
ศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทัว่ ทั้งจังหวัด กลุมจังหวัด และ
นานาชาติ

-

7.ปรับระบบการประชาสัมพันธและการสื่อสาร
การตลาดการทองเทีย่ วของจังหวัด ดวยกลไกของ
เทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ วแบบครบวงจร

-

-

ผูร บั ผิดชอบ
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัด
พัฒนาฝมอื แรงงาน
มรภ.จ.พบ
อาชีวะ
ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี
อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน
ทองเทีย่ วและกีฬา
วัฒนธรรมจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
สาธารณสุขจังหวัด
อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน
ประชาสัมพันธ
ทองเทีย่ วและกีฬา
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
2.การเสริมสรางความมั่นคง 5.ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร
ทางอาหารและใหเติบโตจาก มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานการสงออก สินคา
ฐานการเกษตรแบบครบวงจร ทางการเกษตรสามารถสรางรายได
ใหกับจังหวัด สรางงาน อาชีพ และ
รายไดแกชมุ ชน ประชาชน
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8.พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสรางความ
มัน่ คงทางการเกษตร และศักยภาพการพึง่ ตนเองและ
ความมัน่ คงทางอาหารทีย่ ง่ั ยืน

-

9.เพิ่มคุณคาของผลผลิตทางการเกษตรและขีด
ความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุม
เกษตรกรดวยกระบวนการรวมกลุมและการเรียนรูก ารจัด
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบายการสรางสรรคนวัตกรรมของรัฐบาล
10.เพิม่ ขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่
แขงขันได ในตลาดคุณภาพ และสงออก
-

ผูร บั ผิดชอบ
หนวยงานดาน
การเกษตรทุก
หนวยงาน
ปศุสตั วและประมง
จังหวัด
สหกรณจังหวัด
เกษตรจังหวัด
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี
หนวยงานดาน
การเกษตรทุก
หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี
หนวยงานดาน
การเกษตรทุก
หนวยงาน
พาณิชยจังหวัด
สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร
3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน

เปาประสงค
6.พื้นที่ปา เพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามอุดมสมบูรณ
ปญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอยาง
ตอเนือ่ ง
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ผูร บั ผิดชอบ
11.พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจาก - ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดคุณคา และ - สํานักบริหารพืน้ ที่
การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยัง่ ยืน จากการมีสว น อนุรักษที่ 3 สาขา
รวมของชุมชน เปนหลัก เปนสําคัญ ตลอดทั้งตนน้าํ กลาง เพชรบุรี
น้าํ ปลายน้าํ มุง เนนความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
- อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน
7.จังหวัดเพชรบุรมี ีดิน น้ํา
12.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ํา และทรัพยากร - ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ แบบบูรณาการตลอดหวงโซของธรรมชาติ เพือ่ รองรับ
- โครงการอัน
เอือ้ ตอการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ
การเกษตร และการพัฒนาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมอยาง
เนือ่ งมาจาก
ยั่งยืน ดวยการเรียนรูจ ากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จ
พระราชดําริ
พระเจาอยูหัว ผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- สนง.ขนสง
- สนง.โยธาธิการ
- ภาคธุรกิจเอกชน
- ภาคประชาสังคม
- สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
- สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด
4. การเสริมสรางความมั่นคง 8.หมูบ า นมีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเองสูง 13.บูรณาการความรวมมือของภาคีทกุ ภาคสวนเพือ่ การ - สาธารณสุข
สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ ประชาชนมีวิถชี ีวิตดวยหลักปรัชญา
จัดการปญหา
- ทองถิน่
ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ขมแข็งเพิม่ มากขึน้ ที่คกุ คามตอปญหาสุขภาวะของชุมชนผานเครือขายใน
- สนง.ปภ.เพชรบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
อยางตอเนือ่ ง
ระดับหมูบา น
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

9.เพชรบุรเี ปนเมืองนาอยู คนสุขภาพดี
ปญหาความไมปลอดภัย ปญหาสังคม
ของจังหวัดในทุกดานลดลงอยาง
ตอเนือ่ งจนผานเกณฑมาตรฐานและ
เปาหมายการพัฒนาของประเทศ

10.เพชรบุรีเมืองแหงการเรียนรู
ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดเพชรบุรมี คี วาม
พรอมในการเปนเมืองทีพ่ อเพียงของ
ประเทศ
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กลยุทธ
14.พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึง่ ตนเอง และสงเสริมการสราง
และขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการ
สังคม เพือ่ รวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรนี า อยู พึง่ ตนเอง
ได
15.เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมศี ักยภาพในการ
เปนเมืองแหงการเรียนรู พรอมรับการเปลีย่ นแปลงกาวสู
สากล

-

ผูร บั ผิดชอบ
พัฒนาชุมชน
พัฒนาสังคมฯ
สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักพุทธ
สํานักวัฒนธรรม
ทองถิ่นจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
ทุกสวนราชการ

16.พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม เพิ่ม
ประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแหงรัฐทั่วทุก
พืน้ ที่
17.เสริมสรางชุมชนพอเพียงเขมแข็ง เติมความมั่นคงและ - หนวยงานดานความ
ความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูร
มัน่ คงทุกหนวยงาน
ณาการภาครัฐแบบเขมขน

โดยในแตละกลยุทธ จังหวัดไดกาํ หนดมาตรการ แนวปฏิบตั ิ ในชวงระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดนาํ ไปแปลงสูก าร
จัดทําแผนงาน โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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กลยุทธ 1 ยกระดับการคาการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปดประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. พัฒ นาขีดความสามารถของนั กธุร กิจ การค า ผู ป ระกอบการหลั ก ผูป ระกอบการในชุม ชนของจั งหวั ด
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจของผูประกอบการคาหลักของจังหวัด องคก รทางการคา
ของจังหวัด ผูส ง ออกของจังหวัด ใหเปนกองกําลังการคาทีเ่ ขมแข็ง เพือ่ การรองรับการใชประโยชนจาก
การพัฒนาจังหวัด ประเทศ และการพัฒนารองรับอาเซียน
- เสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรรัฐในการพัฒนาการบริการของหนวยงานรัฐเพื่อการอํานวยความ
สะดวกแกนกั ธุรกิจ ผูป ระกอบการ
- การสงเสริมการใชกลไกประชารัฐ เพื่อการสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ รวมถึงการ การคาขายของ
จังหวัด และขับเคลือ่ นใหภาคเอกชนในจังหวัดที่มีศักยภาพไดเขามามีสว นรวมในการพัฒนา เศรษฐกิจ
ฐานรากใหมีความเขมแข็ง
- พัฒ นาผูป ระกอบการรุน ใหมให เป น มือ อาชี พในระดั บ การค า สากลและสอดคลอ งกั บ สถานการณ
เศรษฐกิจการคาโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว เชน การวางระบบบริหารจัดการ การใหบริการ
ฯลฯ
- สงเสริม สนับสนุนขีดความสามารถผูประกอบการสงออกในการสรางแบรนด หรือตราสินคาที่เปน
เอกลักษณและมาตรฐานเฉพาะ ของจังหวัดเพชรบุรี
- สงเสริมผูประกอบการรายยอยใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาชุมชน สินคา OTOP โดยสนับสนุนใหมี
การขอมาตรฐานการรับรองสินคา
2. สรางพื้นที่การคา ของจังหวัด ใหเปนแหลงการคาใหม
- สงเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบทางการคา และพัฒนาพื้นที่การคา ในเสนทางหลัก (เพชรเกษม)
เพือ่ การรองรับการทองเทีย่ ว และการเดินทาง อํานวยความสะดวกแกผปู ระกอบการ การสรงรูปแบบ
การสงเสริมการขายรวมของจังหวัด พรอมทัง้ การประชาสัมพันธ และการสือ่ สารดวยกลไกของรัฐ
- ส งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารค า การบริ ก าร ในแหล งท อ งเที่ ย วหลั ก ในพื้ น ที่ ช ายหาด
เนน ความเปนระเบียบ การไมรกุ ล้าํ ทีส่ าธารณะ เปนพืน้ ทีค่ า ขายทีม่ มี าตรฐานการคา
- สรงพืน้ ทีท่ างการตลาดรองรับผลผลิตจากการกําหนดสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร (GI) ของสินคาเดน ในพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบุรี
3. พัฒนาระบบการบริการ และการสนับสนุนการคา การบริการของจังหวัด
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรับการบริการทางการคา การลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุน
ทัง้ ในรูปแบบขอมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- การสงเสริมการสรางเมืองคูค า กับตางประเทศ โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
- จัด ทํ า แผนแม บ ทการพั ฒ นาการค า การลงทุ น และการบริ ก ารของจั งหวั ด ที่ ส อดคล อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ
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- จัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการลงระบบออนไลน
4. สรางโอกาสทางการคา และงานอาชีพ รายได แกประชาชนในชุมชน ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สงเสริมใหเกิดงาน อาชีพ จากการสรางสรรค ตอยอดผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรที่เชื่อมโยง
กับผูประกอบการทางการคา ใหมีคูคาในพื้นที่
- สงเสริมใหเกิดธุรกิจในชุมชนผานกลไกของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จํากัด สนับ สนุนให
ภาคเอกชนในพืน้ ทีท่ เ่ี ขมแข็งรวมปฏิบตั กิ ารตามนโยบายของรัฐบาล
5. การพัฒนาการคารับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
- พัฒนาสงเสริมการคาผานระบบดิจติ อล E-Commerce, E-Market Place
- พัฒนาผูประกอบการใหเปนมืออาชีพในระดับสากลและสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจการคาโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การวางระบบบริหารจัดการ การใหบริการ ฯลฯ
- จัดทําแบรนด หรือตราสินคาทีเ่ ปนเอกลักษณและมาตรฐานเฉพาะ ของจังหวัด
6. สงเสริมใหมตี ลาดกลาง หรือศูนยกลางทัง้ ทางดานการเกษตร การทองเทีย่ ว และทางการคา การลงทุน
และการบริการ ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สรางเสนทางการคา (Market Road)
- จัดสราง Tourist Market เชน รานคาปลอดภาษี (Duty Free)
- ศูนยกลางตลาดผลิตผลทางการเกษตร และศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
- สงเสริมการทําการเกษตรและอาหาร ปลอดภัย ทั่วทั้งจังหวัด
7. สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหมีมาตรการเชิงพื้นที่ในการใหผูประกอบการเขาถึงแหลงทุน เพื่อการขยาย
โอกาส และศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาผูป ระกอบการคา และนักลงทุน (พาณิชยจงั หวัด)
2. โครงการพัฒนาเสนทางการคาถนนเพชรเกษม (พาณิชยจงั หวัด)
3. โครงการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) (เกษตรจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาการคาบนระบบดิจทิ ลั (พาณิชยจงั หวัด)
5. โครงการยกระดับสินคา OTOP Grand Diamond D สูค วามเปนมาตรฐาน (สินคาระดับ 1-3 ดาว)
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กลยุทธ 2 พัฒนาคมนาคมโครงสรางพืน้ ฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส
ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางราง
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. รณรงคสง เสริมการใหความรูด า นการจราจร รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย กฎจราจรอยางเขมงวด
2. เพิม่ ไฟฟาแสงสวางบนถนนใหเพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสีย่ ง จุดทองเทีย่ วที่สาํ คัญ
3. เพิม่ พื้นที่ WIFI สาธารณะ ในแหลงทองเทีย่ วหลัก เพือ่ การรองรับ การเติบโตของสังคมดิจทิ ัล ทีค่ าํ นึงถึง
ความปลอดภัย
4. พัฒ นาเสน ทางการคมนาคมในจัง หวั ดด ว ยการเพิ่ มป า ยบอกเส นทาง เพิ่ มจุ ด บริก ารนั ก ท อ งเที่ ย วให มี
จํานวนเพียงพอรวมถึงการเพิ่มขอความของปายเปนภาษานานาชาติ
5. สรางจุดพักรถหรือจุดบริการนักทองเที่ยวใหมีความทันสมัยครบวงจร สรางสถานีขนสงของจังหวัด พรอม
จัดระเบียบรถเชาในบริเวรณพื้นที่ทองเที่ยว
6. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับ ดูแล ระบบการขนสง และการโลจิสติกสทางทะเล เพื่อการทองเที่ยว ใหมี
ความปลอดภัย
7. เพิม่ ทีก่ น้ั /สัญญาณไฟตามจุดตัดทางรถไฟใหครบและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ขยายชองทางจราจรบนถนนเสนทางเดิม ที่เชื่อมโยงกับ เสนทางหลัก และเสนทางการทองเที่ยวหลักของ
จังหวัด
9. การสรางสะพานลอยลอดจุดตัดที่มีอุบัติเหตุสูงหรือถนนยกระดับขามทางแยก
10.การปรับปรุงรูปแบบการจราจร พรอมทั้งจัดระเบียบการจราจรใหเปนระบบและกวดขันการจราจรอยาง
เขมขน เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทางทองถนน
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการจัดสรางสถานีขนสง (ขนสงจังหวัด )
2. โครงการกอสรางอุโมงคลอดจุดตัดทีม่ อี บุ ตั เิ หตุสงู หรือถนนยกระดับขามทางแยก ( แขวงการทาง)
3. โครงการจัดทําปายบอกทางอัจฉริยะ ( แขวงการทาง)
4. โครงการคมนาคมปลอดภัย (แขวงการทาง)
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กลยุทธท่ี 3 ปรับระบบการบริหารจัดการใหทนั สมัย มีธรรมาภิบาล และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการประชาชน
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. การเสริมสรางขีดความสามารถของระดับหัวหนาสวนราชการและระดับรองใหมีมุมมองโลกทัศนสมัยใหม
และการจัดการทีท่ นั การเปลีย่ นแปลง รวมมือกับมหาวิทยาลัยทัง้ ในและนอกพืน้ ทีเ่ พือ่ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เฉพาะนักบริหารการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
2. การปรับปรุงระบบการสือ่ สารและประชาสัมพันธจงั หวัดใหมคี วามรวดเร็ว ทันตอเหตุการณและขยายเครือขาย
ในทุกภาคสวน ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการการเขาถึงขอมูลขาวสารของจังหวัดเพชรบุรี ทัง้ ในรูปแบบ
ของวารสารและการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต โซเชียลมีเดีย เสียงตามสาย หอกระจายขาว สื่อบุคคล
3. การเสริมสรางภาพลักษณการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสรางความเชื่อมั่น
และความศรัทธาใหเกิดแกประชาชน กําหนดใหทกุ สวนราชการของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการนํา
กระบวนการธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารราชการ
4. จัดทําแผนยุทธศาสตรจงั หวัด 20 ป ทีส่ อดคลองกับแผนยุทธศาสตรของประเทศ 20 ป
5. สงเสริมสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการของรัฐในรูปแบบประชารัฐ รัก สามัคคี ทั้งในมิติจังหวัด อําเภอ
ตําบลและหมูบาน
6. การเพิ่มขีดความสามารถดา นการใช ภาษาอั งกฤษและคอมพิวเตอรของหน วยงานที่เกี่ยวกับการบริ การ
โดยเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วกับชาวตางชาติ
7. สงเสริม สนับสนุน ใหสวนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการยกระดับ
การบริการของจังหวัดใหมคี วามทันสมัย และรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
8. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตจงั หวัดเพชรบุรเี ปน 2 ภาษา (ไทย อังกฤษ)
9. ปรับปรุงระบบการรับเรือ่ งราวรองทุกขผา นศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีน่ าํ สมัยมาใชและการใชกลไกของผูน าํ ทองทีท่ ผ่ี า นการพัฒนาในการเปนนักจัดการความขัดแยงและนักเจรจา
10.จัดสรางศาลากลางหลังใหมพรอมการปรับปรุงใหมรี ปู แบบทีท่ นั สมัยและคงเอกลักษณของเพชรบุรี
11.การสรางระบบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการสังเคราะหขอมูลที่นําไปสู
การตัดสินใจทางการบริหารอยางทันทวงที ของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
12.สรางความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาเมืองคูแ ฝด ทัง้ ประชาคมอาเซียน และอืน่ ๆ
13.การสรางรูปแบบการใชทรัพยากรรวมกันของสวนราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดในรูปแบบโครงการเฉพาะกิจ
โครงการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรจงั หวัด 20 ป (สํานักงานจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาทักษะสากลแกขา ราชการ (สํานักงานจังหวัด)
3. โครงการจัดสรางศาลากลางหลังใหม (สํานักงานจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาเว็บไซตจังหวัด 2 ภาษา และศูนยดํารงธรรมดิจิทัล (สํานักงานจังหวัด)
5. โครงการสื่อสารจังหวัดสูสังคม ประเทศ และสากล (ประชาสัมพันธจังหวัด)
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนานักธุรกิจ ผูป ระกอบการ พรอมเพิม่ คุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑจากภูมปิ ญ
 ญา เชือ่ มโยง
โอกาสทางการตลาด จากการทองเทีย่ ว การคาขายกับกลุม จังหวัด การเชือ่ มโยงกับการเปดประชาคมอาเซียน
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. ยกระดับเมืองใหเปนแหลงสรางผูป ระกอบการคุณภาพ ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สรางผูประกอบการใหมรองรับการเติบโตของการคา การลงทุน และการบริการ
- สงเสริมผูประกอบการทุกระดับตั้งแต Start up, SMEs, OTOP ใหมีขดี ความสามารถในการแขงขัน
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก รวมสรางตราสินคาจังหวัดสูสากล (ผานศูนยอบรมบมเพาะ)
- ส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการในจั ง หวั ด (Start Up และ SMEs)การนํ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
มาประยุกตใชเพื่อเสริมสรางศักยภาพจัง หวัด เพื่อเชื่อ มโยงเปนเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเชื่อมโยงการคา
การลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรา งเศรษฐกิจ สังคมแหงปญญา และ
การเรียนรู
- การตอยอดผูประกอบการสินคา OTOP สูนานาชาติ
2. สงเสริม สนับสนุน นักศึกษา พัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม
- ใหการสนับสนุน การฝกอบรม ในการเปนนักธุรกิจ
- การสนับสนุนแหลงฝกภาคปฏิบตั ผิ า นการรวมมือกับผูป ระกอบการ และนักธุรกิจในพืน้ ที่
- สรางโอกาสทางการค า เปดมุมมองในการมี ทักษะชีวิตแก นักเรียนอาชีวศึกษา และนั กศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สูการเปนนักธุรกิจ และการสงเสริมรายไดในระหวางการศึกษา และเมื่อจบการศึกษา
ใหมกี ารบอเพาะเยาวชนเปนนักธุรกิจ
3. การสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Cluster)
- การเสริมสรางศักยภาพและความเข็มแข็งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชิงชีวภาพ
- การเสริมสรางศักยภาพและความเข็มแข็งของอุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน และเคมีชีวภาพ
- การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในกระบวนการผลิ ต รองรั บ การแข ง ขั น การลดต น ทุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเปนเมืองสีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สนับสนุนการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการของจังหวัดที่มศี ักยภาพในการสงออกไป
ตางประเทศใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิม่ สัดสวน ความเปนเจาของธุรกิจของคนในพื้นที่ และสนับสนุนใหมกี ารขยายตลาดทีม่ ี
แบรนดสินคาของจังหวัดและชองทางการตลาดทีเ่ ปนของตนเองมากขึน้ เนนผูป ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ที่
สงออก
5. ตอยอดผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทุกชนิด พรอมการพัฒนาเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอยทีเ่ ขมแข็ง เพือ่
การพัฒนา และตอยอดธุรกิจเชน เนื้อสัตวพัฒนาเปนแกงกะหรี่ ประมงพัฒนาเป นปลากระปอง พืช เชน มะนาว
ตาลโตนด ชมพู พัฒนาบรรจุภัณฑและแบรนดและคุณภาพผลิตภัณฑ และการสงเสริมการวิจัยใหสามารถอยูไดนาน
ขึน้ ในอุณหภูมิปกติและอยูไ ดนานขึน้ พรอมดื่ม เชน น้าํ ตาลสด การวิจยั น้าํ ตาลสดเปนแบบผง, แบบกอน, แบบตลับ,
แคปซูล, แบบกลองกระดาษบรรจุ, แบบกระปองอัดลม เปนตน
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6. เชื่อมโยงภาคการผลิตและภาคการทองเที่ยวและบริการในจังหวัดและกลุม จังหวัดเพื่อเพิ่มชองทาง
การตลาด ในลักษณะคูคาในจังหวัดใหมีความเขมแข็ง
7. สงเสริมการวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรมทางการคาจากฐานผลผลิตของจังหวัด โดยการเสริมสรางขีด
ความสามารถใหผูประกอบการ การสงเสริมสถาบันการศึกษารวมสรางสรรคนวัตกรรมสนับสนุนผูประกอบการ
8. จัดตั้งศูนยพัฒ นานักธุรกิจและนวัตกรรมการคา ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนแหลง
พัฒนาสรางนักธุรกิจ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการสรางผูป ระกอบการใหม Start up (พาณิชยจงั หวัด)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน (อุตสาหกรรมจังหวัด)
3. โครงการจัดตัง้ ศูนยพฒ
ั นานักธุรกิจและนวัตกรรมการคา (พาณิชยจงั หวัด)
4. โครงการพัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (Cluster) (เกษตรจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเขาสูระบบมาตรฐานสากล (อุตสาหกรรมจังหวัด)
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมใหม (พาณิชยจังหวัด)
7. โครงการสรางแบรนดสนิ คาทีเ่ ปนเอกลักษณของจังหวัดเพชรบุร(ี พาณิชยจงั หวัด)
8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมจังหวัด)
9. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ การแขงขัน (อุตสาหกรรมจังหวัด)
10.โครงการจัดตั้งและเสริมสรางความเขมแข็งศูนยเรียนรูสัมมาชีพชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
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กลยุ ท ธ 5 พั ฒ นาขี ด ความสามารถแก บุ ค ลากรการท อ งเที่ ย ว สร า งวั ฒ นธรรมการท อ งเที่ ย ว และพั ฒ นา
สิง่ อํานวยความสะดวกทางการทองเทีย่ วและบริการการทองเทีย่ วรองรับกลุม นักทองเทีย่ วระดับพรีเมีย่ ม และ
นักทองเที่ยวเฉพาะกลุมทั้งครอบครัว ผูสูงอายุ เพื่อสุขภาพ
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. การสรางวัฒนธรรมการทองเทีย่ วทีด่ ขี องจังหวัด
- การจัดระเบียบการเอารัดเอาเปรียบนักทองเทีย่ วในการใชพน้ื ทีส่ าธารณะ
- การสรางวัฒนธรรมและความคิดของชุมชนใหเอือ้ ตอการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวและนานาชาติ
ใหมีการอบรมชาวบานในการตอนรับ และดูแลนักทองเที่ยว ในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก
- สรางระเบียบปฏิบัติที่การเปนเจาบานที่ดีรับนักทองเที่ยว ในรูปแบบธรรมนูญชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ชุมชน
- การให ค วามรู แ ก ผู นํ า ในพื้ น ที่ ประชาชน สร า งความตระหนั ก แก ป ระชาชนการเห็ น คุ ณ ค า แก
นักทองเทีย่ ว
2. เสริมสรางความสะดวก ปลอดภัย อุน ใจแกนกั ทองเทีย่ ว
- สรางจุดพักผอนสําหรับนักทองเที่ยว ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่เปนสวนสาธารณะ
- การจัดโซนนิง่ ในแหลงทองเทีย่ วชายทะเลทีป่ ลอยภัยตอเด็ก
- การสรางพืน้ ทีท่ อ งเที่ยวปลอดภัย อุน ใจ 24 ชั่วโมงติดตั้ง CCTV ในแหลงทองเที่ยวสําคัญ ในจุดเสีย่ ง
เพือ่ ดูแลความปลอดภัยใหแกนกั ทองเทีย่ ว
- สรางทีมผูดูแลและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อที่มาจากสมาชิกชุมชน
- ติดตัง้ Public Wi-Fi เพือ่ การบริการสาธารณะในแหลงทองเทีย่ วชัน้ นํา
- การจัดตัง้ ศูนยรบั เรือ่ งราวรองเรียนทางการทองเทีย่ ว และจุดบริการนักทองเทีย่ ว
- สงเสริมประชาชน ชุมชน ผูประกอบการ รวมเปนอาสาสมัครการทองเที่ยว เพื่อการดูแล จัดระเบียบ
ทางการทองเที่ยว ใหมีความปลอดภัย
- การพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อการชว งเหลือนักทองเที่ยว ในพื้นที่ทองเที่ยวทาง
ทะเล และพื้นที่ทองเที่ยวหลักทางบก
3. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนสรางเครือขายระหวางชุมชนทางการทองเทีย่ วและการพัฒนาการทองเทีย่ ว
Home Stay เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน เนนการสรางระบบการบริการการทองเที่ยวในชุมชนเฉพาะกลุมในกลุม
นักทองเที่ยวครอบครัว ผูสูงอายุ เพื่อสุขภาพ
4. ยกระดับโครงสรางพืน้ ฐานทางการทองเทีย่ วที่มมี าตรฐาน
- การพัฒนาระบบอารยะสถาปตยในแหลงทอ งเที่ยว สํา หรับ นักทองเทีย่ วในกลุม พิก าร สูงอายุ สรา ง
หองน้ําสาธารณะในแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
- สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการทองเที่ยว ประเภทสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น พัฒนามาตรฐานการจัดการที่มี
ความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ เครือ่ งเลน ทีจ่ ดั ไวบริการแกนกั ทองเทีย่ ว
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5. พัฒนาขีดความสามารถทางการทองเที่ยวของบุค ลากร ชุมชนเพื่อรองรับการเติบ โตทางการทองเที่ยว
ในระดับคุณภาพและนานาชาติ
- จัดการอบรม/สัมมนาใหความรูท ่ีจาํ เปนในแหลงทอ งเทีย่ วทักษะภาษาตางประเทศทักษะการบริการ
ทักษะดานบุคลิกภาพ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการทองเทีย่ ว (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรการทองเทีย่ ว (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
3. โครงการสรางวัฒนธรรมการทองเที่ยวเพชรบุรี (ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
4. โครงการติดตั้งกลอง CCTV แหลงทองเที่ยวสําคัญในจังหวัด (ตํารวจภูธรจังหวัด)
5. โครงการปองกันและแกไขปญหาจุดเสีย่ ง จุดอันตรายในเสนทางสูแหลงทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (สน.ปภ.
เพชรบุร)ี
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กลยุ ท ธ ที่ 6 ยกระดั บ การท อ งเที่ ย วสู ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศน การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
การทอ งเที่ยวเพื่อการเรียนรู การทองเที่ยวนิเวศนปาเขา และการทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อ มโยง
ทั่วทั้งจังหวัด กลุมจังหวัด และนานาชาติ
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. สรางสรรคกจิ กรรมการทองเทีย่ วใหเปนกิจกรรมในระดับประเทศ และนานาชาติเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ
- การปรับปรุงระบบการจัดการในแหลงทองเทีย่ ว การบริการ
- พัฒนาระบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาชายเลนใหเปนแหลงเรียนรู
- พั ฒ นาระบบการบริก ารและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในพุ นํ้ า ร อ นหนองหญ า ปล อ ง ให มีม าตรฐาน
ระดับประเทศ
- สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูโ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
- พัฒ นาการทอ งเที่ยวแกง กระจานใหเปนการทอ งเที่ยวเชิง ผจญภัยปา เขาตามมาตรฐานนานาชาติ
มีระบบการใหบริการเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ วประเภททีน่ าํ รถบาน เขามาทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน
2. พัฒ นาการตลาดจัดทําสือ่ ประชาสัมพัน ธท้ังในพืน้ ที่/กลุมจังหวัดและในกรุง เทพทั้งในรูป แบบแผนบา น
และในอินเตอรเน็ต
3. พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาติพนั ธทเ่ี ปนตนแบบทีด่ ขี องประเทศในจังหวัดเพชรบุรี โดย
เนนการสรางสรรคคก จิ กรรมทางวัฒนธรรม การพัฒนาผลผลิตพืน้ เมือง การทองเทีย่ วเชิงวัฒณธรรมในชุมชน การ
ทองเทยวบนวิถชี วี ติ เดิม เปนตน
1) ชาติพนั ธไทยทรงดํา
- อ.เขายอย ชุมชนหนองปรง ชุมชนบานวัง ชุมชนหวยทาชาง
- อ.ทายาง ชุมชนบานเขากระจิว ชุมชนทาโล
2) ไทยพวน ชุมชนมาบปลาเคา อ.ทายาง
3) ไทยพื้นถิ่น
- อ.เมือง ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองขนาน
- อ.บานลาด ชุมชนถ้าํ รงค
4) กะเหรี่ยง
- อ.หนองหญาปลอง ชุมชนบานพุพู ยางน้าํ กลัดใต
- อ.แกงกระจาน (สองพีน่ อ งกับบานโปงลึก-บางกลอย)
5) จัน
- อ.เมือง ชุมชนตลาดริมน้าํ ชุมชนวัดเกาะ
- อ.บานแหลม ชุมชนอุตมิงค
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการการทองเทีย่ ว เพือ่ การเรียนรู การทอ งเทีย่ วนิเวศนปาเขา และการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม เนนการสรางผูน าํ เที่ยว ผูใหบริการในภาคการทองเที่ยวจากคนของชุมชน และ
ผูป ระกอบการการทองเทีย่ ว ทีเ่ พิม่ เริม่ ตนธุรกิจการทองเทีย่ ว
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5. ยกระดับพืน้ ที่เกษตรเปนศูนยการทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูท างการเกษตร ทีค่ รบวงจร เนนการสรางเปน
การทองเทีย่ วโฮมสเตร การจัดทําสื่อการทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู การสรา งเสนทางการทองเทีย่ ว ที่เชือ่ มโยงกับ
การทองเทีย่ วหลัก การสรางสรรคกจิ กรรมการทองเที่ยวเฉพาะที่นา สนใจ การจัดมหกรรมการทองเที่ยวทางกร
เกษตรเมืองเพชรบุรี
6. ปรับปรุงผิวทางรอบแนวถนนชายหาดชะอําใหเปนเสนทางสําหรับการปน จักรยานและการออกกําลังกาย
ของประชาชน ทีค่ รอบคลุมทัว่ ทัง้ พืน้ ที่พรอมทั้งเปดเสนทางทองเที่ยวทางจักรยานในพื้นทีน่ ิเวศนปา เขา บริเวณ
แกงกระจาน
7. สรางสรรคกจิ กรรมการทองเทีย่ วทางศาสนาพัฒนาวัดปรับภูมทิ ศั น เชือ่ มโยงกลุม จังหวัดและนานาชาติ ใน
เสนทางการไหวพระและสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องจังหวัดใหมคี วามพรอมสมบูรณ มีสอ่ื เพือ่ การเรียนรู มีสง่ิ อํานวย
ความสะดวกที่เปนอารยะสถาปตย มีกิจกรรมทางศาสนาและสรางเปนเสนทางการทองเที่ยวแหลงศักดิ์สิทธิ์ใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ พรอมการเปดแหลงทองเที่ยวใหมรบั การทองเทีย่ วทางศาสนาใหม ในพื้นที่ ที่มี
ศักยภาพทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับการทองเทีย่ นานาชาติได
8. สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่อยูใกลแหลงทองเที่ยวและมีศักยภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยการ
ใหความรูเ กีย่ วกับแหลงทองเทีย่ วของชุมชน การพัฒนาบริการ การเพิม่ ทักษะทางภาษา
9. ยกระดั บ การท องเที่ ยวเชิง นิ เวศน , การเกษตร, ศาสนา, วั ฒ นธรรม พัฒ นาเป น เส น ทางการท องเที่ ย ว
นานาชาติ และการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของจังหวัดกับกลุมจังหวัด ประเทศและอาเซียนใหสามารถทองเที่ยว
ไดตลอดทัง้ ป ตามแนวทาง ดังนี้
- การจัดระเบีย บเมืองรับการทงอเที่ยว โดยยายสายไฟลงพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหล ง
ทองเทีย่ ว การจัดระเบียบความสะอาก
- สรางเสนทางการเรียนรูก ารเกษตร การทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูโ ครงการอันเนือ่ งมาจากประราช
ดําริ
- พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วทางด า น วัฒ นธรรม สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ท างศาสนาส ง เสริม การท อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมใหมคี วามพรอมในการเปนศูนยกลาง ในระดับประเทศ โดยการ
- สราง Brand จากเส นทางทองเที่ยวที่ห ลากหลายที่เปน Signature ของแหลงทองเที่ยวแตล ะ
ประเภท
- ปรับปรุงเสนทางทองเที่ยวเขาพะเนินทุงใหไดมาตรฐาน และปรับปรุงสะพานแขวนที่อุทยาน
แหงชาติแกงกระจานใหเปน Land Mark
- พัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเสนทางจักรยาน ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติแกงกระจาน
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แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วนิเวศนปา เขา (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วทางทะเล (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
3. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัตศิ าสตร (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วทางการเกษตรเพือ่ การเรียนรู (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด)
6. โครงการยายสายไฟลงพืน้ ดินโดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ เ่ี ปนแหลงทองเทีย่ ว (ถนนราชดําเนิน)
7. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัตศิ าสตร (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี)
8. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วนิเวศนปา เขา (อุทยานแหงชาติแกงกระจาน)
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กลยุทธท่ี 7 ปรับระบบการประชาสัมพันธและการสือ่ สาร การตลาดการทองเทีย่ วของจังหวัด ดวยกลไกของ
เทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแบบครบวงจร
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. การสื่อสาร และการประชาสัมพันธการทองเที่ยวแบบเดินทางดวยตนเอง (Hipster)การทองเที่ย วเพื่อ
สุข ภาพ (Wellness)การท องเที่ยวผจญภัย (Jungle Tour)และการทอ งเที่ยวแบบครอบครัว (Family Tourist)
เพือ่ สรางโอกาสทางการตลาดการทองเทีย่ วของจังหวัด
2. สรางนักการตลาดการทองเทีย่ วของจังหวัดเพชรบุรที ง้ั จากผูป ระกอบการ และชุมชนการทองเทีย่ ว
3. Road Show ทางการทองเทีย่ ว ไปยังกลุม เปาหมายทีม่ กี าํ ลังซือ้ ระดับ Premium
4. การสรางตลาด Digital ในระบบInternet
- ปรับปรุงปายประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดในรูปแบบ สองภาษา
- จัดทําจุดบริการนักทองเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล
5. พัฒนา website ทองเที่ยวจังหวัดใหมีหลากหลายภาษา (8 ภาษา)
- อังกฤษ
- จีน
- ญี่ปุน (สูงอายุ)
6. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดในสถานที่สําคัญของประเทศ สนามบิน เสนทางหลัก
7. การพัฒ นาขีดความสามารถของตัวแทนการทองเทีย่ วในพื้นที่ ในการเปดตลาดกลุม ลูกคาใหม และการ
พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวใหม
8. การรวมมือกับผูประกอบการโรงแรมในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง (หัวหิน) ในการรวมสื่อสาร เสนทางการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
9. การแสวงหาคูคาตัว แทนการทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน และอาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก
เพือ่ การเพิม่ โอกาสทางการทองเที่ยว
10.การพัฒนาระบบการสื่อสารการทองเทีย่ วในรูปแบบภาษาที่หลากหลาย ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษา
รัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ เพือ่ เปดโอกาสทางการทองเทีย่ ว
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ และสือ่ สารการทองเทีย่ ว (ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด)
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กลยุ ท ธ ท่ี 8 พั ฒ นาบุ ค ลากร สถาบั น การเกษตร เสริ ม สร า งความมั่ น คงทางการเกษตร และศั ก ยภาพ
การพึง่ ตนเองและความมัน่ คงทางอาหารทีย่ ง่ั ยืน
มาตรการและแนวปฏิบตั ิ
1. พัฒนาบุคลากร กลุมเกษตรกร ประชากรภาคเกษตรทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยแนวทาง
ดังนี้
- สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ
หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด
- สรางสรรคคุณคาเกษตรกร การสรางความเปนนักการเกษตรมืออาชีพ พัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ ศักยภาพพืน้ ทีแ่ ละความตองการของตลาด
2. การสรางประชาการการเกษตรรองรับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต
- การสงเสริมพัฒนาทายาทเกษตรกร
3. การสงเสริมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดย
- สงเสริม ให ห มู บ า น และประชาชนที่มี พ้ื นที่ พ รอม เข าสู ก ารทํา การเกษตรตามหลัก ทฤษฎีใ หม ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
4. พัฒนาปรับปรุงศูนยแหลงเรียนรู , ศูนยสัม มาชีพสรางหลักสูตรการเรียนรูปราชญชาวบานและเครือขา ย
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
5. สงเสริมการพึง่ พาตนเองทางการเกษตรของเกษตรการ โดย
- การจัดสรางแหลงผลิตปจจัยการผลิตทางการเกษตรของชุมชน เชน โรงปุยชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ
ธนาคารพันธุส ตั ว เปนตน
6. เสริมสรางขีดความสามารถในการเปนเกษตรที่พง่ึ ตนเองได โดย
- รวมกลุมสรางปจจัยการผลิต (ปุยอินทรีย) สําหรับใชในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
- สรางเกษตรกร/กลุมเกษตรกรรุนใหมใหมีความรูในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
- สงเสริม สนับ สนุ นใหมีพ้ื นที่ เกษตรแปลงใหญ เพิ่ มมากขึ้ น เพื่อ การใช ป ระโยชน ข องป จ จั ยการผลิ ต
รวมกัน และการจัดการมาตรฐาน
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาและการตลาด มุงเพิ่มผูประกอบการในภาคเกษตรรายใหม
(Agric. Start-ups) โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม เพื่อการจูงใจเจาสูภาคการเกษตร
8. การสรางศูนยพัฒนาการเรียนรูและโรงเรียนการเกษตรเฉพาะสาขา เชนโรงเรียนไมผล โรงเรียนการเลี้ยง
สัตว โรงเรียนการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ โรงเรียนพืชผัก เปนตน
9. พัฒ นาศักยภาพบุค ลากรภาครัฐ เกษตรกร/กลุมเกษตรกร ดานการบริหารจัดการการเกษตรอยา ง
ครบวงจร
10.สราง/พัฒนาการเชือ่ มโยงเครือขายเกษตรกร/กลุม เกษตรกรในกลุมจังหวัด เพือ่ สงเสริมการสงออกสินคา
เกษตรปลอดภัยของจังหวัด/กลุมจังหวัด
11.ยกระดับกลุม/สถาบันเกษตรกร (กลุมสงเสริมอาชีพ/กลุม Young Smart/ผูป ระกอบการรุนใหม) ใหมี
ศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแขงขันในระดับสงออก
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แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการการเกษตรเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร (เกษตรจังหวัด)
2. โครงการ ศูนยพฒ
ั นาการเรียนรูแ ละโรงเรียนการเกษตรเฉพาะสาขา (เกษตรจังหวัด)
3. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (เกษตรและสหกรณจังหวัด)
4. โครงการสรางผูประกอบการในภาคเกษตรรายใหม (เกษตรและสหกรณจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว
จังหวัด)
5. โครงการเสริมสรา งความมั่นคงทางอาหารประมง (ประมงจังหวัด)
6. โครงการพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มมูลคาสินคาดานปศุสัตว
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กลยุ ทธ ที่ 9 เพิ่ ม คุ ณ ค า ของผลผลิ ตทางการเกษตรและขี ดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร
กลุ ม เกษตรกรด ว ยกระบวนการรวมกลุ ม และการเรีย นรูก ารจัด การเกษตรตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและนโยบายการสรางสรรคนวัตกรรมของรัฐบาล
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. การสรา งเกษตร Zoning 4 ชนิ ด (ข า ว,กล ว ยหอม,มะนาว,พื ช ผัก) ให เป น แหล งผลิ ตสิ นค า เกษตรที่ มี
คุณภาพและปลอดภัย
2. สนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรหลักของจัง หวัดและบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคารองรับตลาด
ที่มกี ําลัง ซื้อเนนการสรา งมาตรฐานที่ดีของคุณภาพสินคา การออกแบบรูป ลักษณ การวางตํา แหนงของสินคา
(Premium product)
3. ขยายพื้นที่ผลิตสินคา เกษตรที่ไดรับมาตรฐาน GAP ใหมีมากขึ้น ผานกลไกของการรวมกลุม และการ
เรียนรูจ ากตนแบบความสําเร็จของเกษตรในพืน้ ที่ และการรวมกลุม ระหวางกัน
- ขยายแปลงไมผลเพือ่ การสงออกทีผ่ า นเกณฑมาตรฐาน GAP ใหเพิม่ ขึน้ ทัง้ จังหวัด ผานกลไกการเรียนรู
ระหวางกันระหวางสมาชิกผูผูสงออก
- ฝก อบรมและพั ฒ นาศัก ยภาพเกษตรกรในการทํ า แปลงเกษตรมาตรฐาน GAP ให มีมากขึ้ น พรอ ม
ยกระดับผูผานการฝกอบรมเปนผูถายทอดความรูสูเครือขาย
- จัดทําสื่อดิจิตอลในการจัดการแปลงเกษตรสินคาหลักของจังหวัด GAP เพื่อใหเกษตรกรไดใชเปนสื่อ
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการพนทีเ่ กษตร GAP
4. สรางคุณคาและมูลคาผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด
- พัฒนาระบบการผลิตขาว และพันธุขาวอื่นๆ ในจังหวัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานของประเทศคูคา
- ยกระดับไมผลเพื่อเจาะตลาด Niche Market ในตะวันออกกลาง โดยพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูก
ตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล (HALAL)
- สรา งมูลคาเพิ่มกลวยหอมทองสูการแปรรูป ทั้งในรูปแบบขวด, กลอง และขยายแปลงเพาะปลูกให
ครอบคลุมทั้งอําเภอ โดยการสนับสนุนปจจัยการผลิตและรูปแบบการจัดการแหลงผลิตของจังหวัด
5. สรางองคความรู นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด
- สราง/ขยายแปลงเรียนรูตนแบบของผลไม พืชผัก ใหเปนศูนยเรียนรูการจัดการแปลงเกษตรของชุมชน
โดยจัดสรา งอาคารเรียนรูค รบวงจรและการพัฒนาเพือ่ รองรับการทองเทีย่ ว
- วิจัย คิดคนพืช พันธุเกษตรใหเหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัด พรอมทั้งการสงเสริมการสรางเกษตรกร
ใหเปนนักวิจยั เกษตร
6. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสูอ ตุ สาหกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพือ่ ขับเคลือ่ นสูก ารเปน
ศูน ย ก ลางการผลิ ตแปรรู ป สิน ค า กลุม อาหารที่ มีคุ ณ ภาพภาคใต ต อนบน เพื่ อ เชื่ อ มโยงระดั บ ภู มิภ าคอาเซี ย น
ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม โดยเฉพาะ
พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ไม ผ ล และผลผลิ ต จากสั ต ว นํ้ า พั ฒ นาให เป นสิ น คา เกษตรแปรรู ป ที่ มีมูล ค า สู ง
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากล
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- ยกระดับความสามารถของผูประกอบการตอเนื่องจากภาคการเกษตรของจังหวัดในการสรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบาน
- ลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับที่จําเปนสําหรับการ
สรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับเกษตรกรรายยอย
- นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มการแปรรูปสินคาเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตร
- พัฒนาการผลิตสัตวน้ําจืดและสัตวทะเล โดยการปรับปรุงและฟนฟูแหลงเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยง
กุงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
- ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจหลัก ไมผล และผลผลิตจากสัตวน้ําและสาหรายทะเล พัฒนาใหเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่
มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
7. การสรางคุณคา และมูลคาจากปจจัยการผลิต
- สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น (ปราชญชาวบาน) เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
- พัฒนาปุยอินทรียใหเปนสินคาทางการเกษตรภายใตแบรนดข องจังหวัด เพื่อสรา งโอกาสทางรายได
ใหแกเกษตรกร โดยเนนการขยายกําลังการผลิตในรูปแบบโรงปุย อินทรียช มุ ชน
- สงเสริมใหมกี ารพัฒนาพันธุ การจําหนายกิง่ พันธ เมล็ดพันธุ เพือ่ การคา
8. สงเสริมการจัดตั้งผูดูแลแปลงเกษตรของสินคาเกษตร 4 ชนิดหลักของจังหวัด ในรูปแบบกลุมเกษตรกร
เพือ่ ใหแปลงเกษตรของเกษตรกร/กลุม เกษตรกรมีมาตรฐาน GAP หรือตามมาตรฐานของประเทศคูค า
9. เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร/กลุมเกษตรกรในกลุม จังหวัดดา นการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
10.การจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพืน้ ทีแ่ ละความตองการของตลาดตัง้ แตตน น้าํ – ปลายน้าํ
11.การควบคุม กระบวนการผลิต สิ น ค า เกษตรหลั ก 4 ชนิ ด ของจั งหวั ดประชาสั ม พั นธ กระบวนการผลิ ต
(สราง Story) สินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย เพือ่ เจาะตลาด Premium
12.สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียโดยควบคุมศัตรูพืชแบบ IPM (แบบผสมผสาน)
13.การเพิม่ รายไดของเกษตรกรโดยใชวธิ กี ารเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวในพื้นที่เดียวกัน เชนการเลี้ยงปลาในนาขาว สมุนไพรนสวนไมผล เปนตน
14.สงเสริมสถาบันเกษตรกรทีม่ คี วามพรอม เพือ่ ขยายศักยภาพในการทําการเกษตรของจังหวัดในพืน้ ทีข่ อง
กลุม จังหวัดในรูปแบบเครือขายรวม หรือการเชาพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
15.สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรทั้ง 4 ชนิด ใหเปนผลิต ภัณฑที่มีมูลคา สูงขึ้น ผลิตภัณฑสุข ภาพและเสริม
ความงาม (น้ํามันรําขาวสกัด/สบูนมขาว ฯลฯ) ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม, อาหารสําเร็จรูป
16.สรางมาตรฐานสินคาเกษตร (4 สินคาหลักของจังหวัด) เปนการเฉพาะ มีการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินในระดับสากล
17.การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สงเสริมการวิจัย/นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร สําหรับผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด
- พัฒนาระดับผลิตภาพการผลิตดานเกษตรกรรมในระดับสงออกดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบครบวงจร
- การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตทีม่ มี าตรฐานระดับสากล
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- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการเกษตร (น้าํ และดินเพือ่ การเกษตร)
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพื่อการสงออก (เกษตรจังหวัด)
2. โครงกาสรางคุณคา มูลคาการเกษตรดวยการแปรรูป (เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว)
3. โครงการสงเสริมการเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรและสหกรณจังหวัด)
4. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมทางการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
5. โครงการฝกอบรมการพัฒนาผลผลิตและการสรางมูลคาสาหรายทะเล (ประมงจังหวัด และศูน ยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี)
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กลยุทธ 10 เพิม่ ขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรทีแ่ ขงขันได ในตลาดคุณภาพ และสงออก
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. สรา งคุ ณ คา และมูล คา เพิ่ ม สิน ค า การเกษตรที่ มี คุณ ภาพมาตรฐานสากลในกระบวนการห วงโซคุ ณ ค า
ในระดับตนน้ํา (Up Stream Value Chain) ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สงเสริมและเรงขยายผลแนวความคิด “ขาดทุนคือกําไร ชัยชนะที่เกิดจากการพัฒนา” โดยนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนใหเกิดขึน้ อยางแพรหลายในระดับหมูบ า น เพือ่
ความสุขของเกษตรกร
- ใชระบบตลาดนําการผลิตและมีระบบประกันภัยความเสี่ยงสินคาเกษตร
- สงเสริมการเกษตรแปลงใหญ และพัฒนาคุณภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพื่อเจาะ
กลุมตลาดที่หลากหลาย และการผลิตตามคําสั่งซื้อ
2. สงเสริมใหมีตลาดการเกษตรในระดับอําเภอ ตําบล เพื่อการกระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
3. สรางความเขมแข็งของการคา การตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ประกอบดวยแนวทาง ดังนี้
- สรางโอกาสทางการคา ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดดิจติ อล
- การสรางทีมคาขายผลผลิตทางการเกษตรทีม่ ีศกั ยภาพในระดับผูส ง ออก
- การสรางตลาดกลาง ศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการคา การสงออก
- กําหนดสินคาเกษตร Product Champion เพือ่ รองรับการทองเทีย่ วระดับโลก
- สร า งตลาดการซื้ อ ขายสิ น ค า เกษตรล ว งหน า สํ า หรั บ ผลผลิ ต หลั ก ในจัง หวั ด เพื่ อ ให เกิ ด การผลิ ต
ตามคําสัง่ ซือ้
4. การเชื่อมโยงการตลาดกับกลุมจังหวัด เพื่อการกระจายผลผลิตทางการเกษตร ผ านอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ ว
5. การรวมมือกับโรงแรมในพืน้ ที่ ในการรับซือ้ ผลผลิตทาการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการผลิตเพือ่ โรงแรมเปน
การเฉพาะ
6. เชือ่ มโยงการตลาดกับประเทศในประชาคมอาเซียน และตลาดเพือ่ การสงออก ในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ
7. การพัฒนาการตลาดการเกสรบนระบบดิจิทัล เพื่อการซื้อขายออนไลน เนนการสงเสริเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผูประกอบการที่มีความพรอมเปนสําคัญ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาตลาดการเกษตรในระดับชุมชน (เกษตรจังหวัด)
2. โครงการเชือ่ มโยงตลาดการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
3. โครงการตลาดการเกษตรบนระบบดิจิทัล (เกษตรจังหวัด)
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กลยุทธ 11 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมใหเกิด
คุ ณ ค า และการใช ประโยชน จากทรัพ ยากรอย างยั่ ง ยื น จากการมี ส ว นร ว มของชุ มชน เป นหลั ก เป นสํ า คั ญ
ตลอดทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา มุงเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. การสรางระบบการจัดการ และการเฝาระวังภัยทางธรรมชาติ โดย
- สรา งเขื่อนปองกันการกัดเซาะของลําน้ําหลักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตลอดลําน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่
ชุมชนและพืน้ ทีก่ ารเกษตร
- เสริมสรางความรวมมือของประชานทีอ่ ยูอ าศัยตลอดลําน้าํ ในการรวมตรวจสอบ ติดตาม การพังทลาย
ของตลิ่ง ใหชุมชนในทองถิ่นรวมปรับปรุง แกไข ปองกัน
- การบริ ห ารจั ดการน้ํ า เชื่ อ มโยงการใช น้ํา ระหว า งลุ ม น้ํ า เพื่ อ แก ไขป ญ หาน้ํ า ท ว ม-น้ํ า แล ง อย า ง
มีประสิทธิภาพ (โครงการผันน้าํ ฯ)
- การสรางธนาคารน้าํ ในรูปแบบแกมลิง เพือ่ ลดปญหาอุทกภัย-ภัยแลง ตลอดลําน้าํ หลักทัง้ 2 ลําน้าํ
- การลดปญหาน้ําทวม น้ําแลงซ้ําซากในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่อื่นๆที่ติดลําน้ําหลัก และใหความสําคัญ
กับการกอสรางระบบปองกันน้าํ ทวมในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชุมชน
- เสริมสรางความรวมมือและเครือขายดานการปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน (MOU)
2. เติมความอุดมสมบูรณของสัตวพืชน้ํา ตลอดลําน้ําเพื่อความสมบูรณของระบบนิเวศนโดย
- สรางแหลงที่อยูอาศัยใหสัตวทะเลเพื่อฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- เพิม่ พืช และสัตวนาํ้ รับการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและแหลงอาหารในลุม น้าํ หลัก
- การเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากร และความมัน่ คงของอาหาร (การเพิม่ ความอุดมสมบูรณของ
สัตวทะเลและแมนาํ้ เพชรบุรี)
- เพิม่ ความอุดมสมบูรณทางทะเล และแมนาํ้ เพชรบุรี
- เพิม่ ความแหลงอนุบาลสัตวทะเล (การเพิม่ ปาชายเลน และปะการังเทียม)
- เพิ่มความอุดมสมบูร ณของแมน้ําเพชรบุรี และการสงเสริมประมงน้ําจืด (การสรางกล่ําปลา และการ
เพิ่มปริมาณสัตวน้ํา)
- การเสริมสรางการทําธนาคารปู เพือ่ มุง สูจ งั หวัดแหงปูมา ของประเทศ
3. จัดสรางจุดบําบัดน้าํ เสียของชุมชนทีอ่ ยูร มิ น้าํ โดยเฉพาะชุมชนเมือง สถานประกอบการ การจัดการน้าํ เสีย
จากภาคการเกษตร โดยสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในพื้นที่ใกลแหลงน้ําหลัก และจัดการขยะตามแนวชายหาด
และชายทะเล
4. สรางระบบการจัดการ และการเฝาระวังภัยทางธรรมชาติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
- กอสรางฝายทดน้ําตลอดแมน้ําเพชรบุรี (ฝายประชารัฐ)
- กิจกรรมการสรางฝายในพืน้ ทีป่ า ตนน้าํ
- เพิม่ พืน้ ทีป่ า ตนน้าํ
- สรางแนวเขตเพือ่ ปองกันการบุกรุก
- การสรางระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
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- มีระบบการเฝา ระวังคุณภาพน้ําทะเลแบบ real-time บริเวณปากแมน้ําบา นแหลม ปากน้ําบางตะบูน
และชายฝ งทะเลในพื้ น ที่ จัง หวัด เพชรบุ รี และมี ร ะบบแจ ง เตื อ นเกษตรกรหากมี เหตุ ผ ิด ปกติ หรือ
คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงโดยฉับ พลัน เพื่อเปนการปองกันความเสียหายของทรัพ ยากรสัตวน้ํา สัตว
ทะเลในธรรมชาติ และทรัพยากรสัตวนาํ้ ของเกษตรกรทีท่ าํ การเลีย้ งสัตวในทะเล
5. สรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม พลังงานทดแทน และการ
ปองกันภัยพิบตั ิ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
- สรางระบบฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน
และการปองกันภัยพิบตั ิ
- จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ ดวยการรณรงคกลุม ผูใ ชนาํ้ ใหใชนาํ้ อยางประหยัดทีเ่ ขาถึงประชาชนใน
ระดับหมูบ า นทุกพืน้ ที่
6. เสริมสรางศักยภาพกลุมผูใชน้ํา ในการบริหารจัดการน้ํา ภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภคภาคอุตสาหกรรม
ตลอดลําน้ําโดย
- พัฒนาระบบบริห ารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ผานระบบ GIS และระบบฐานขอมูล
- สํารวจ พัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทําแกมลิง เพื่อลดปญหาอุทกภัย-ภัยแลง ตลอดลําน้ํา
- ปรับปรุงคุณภาพน้าํ โดยการสงเสริมใหประชาชนลดการใชสารเคมีและอนุรกั ษพนั ธุป ลาทองถิน่
7. พัฒนาเมืองใหสามารถปรับตัวตอการแกไขปญหาน้ําทวม น้ําแลง โดย
- สรา งศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา ระดับจังหวัด และจัดตั้งองคกรบริห ารจัดการน้ํา ในระดับพื้นที่ ตลอด
ลําน้าํ หลักและทุกพืน้ ทีท่ ม่ี นี าํ้ ทวม-น้าํ แลงซ้าํ ซาก
- ผันน้าํ เพือ่ ความยัง่ ยืน (ชลประทาน)
- สรางระบบ (สถานีสูบน้ํา) เพื่อสํารองน้ําในพื้นที่หางจากระบบชลประทาน
- การขุดลอกแหลงน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสํารองน้ําปองภัยแลง
8. การจัดการน้าํ เพื่อการเกษตรโดย
- การขยายเขตพืน้ ทีก่ ารเกษตรที่เขาถึงระบบชลประทานใหเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นทีก่ ารเกษตร
หลักของจังหวัด
- การสรางแหลงน้าํ รองรับแปลงเกษตรในชุมชน สนับสนุนการสรางสระน้าํ ในพืน้ ทีเ่ กษตร ทัง้ ในรูปแบบ
บอบาดาล และสระน้ําขนาดเล็ก
9. ปรับปรุงกฎหมาย ผังเมืองใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลําน้ํา จัดทําแผนบริหารจัดการลุมน้ํา
ในระยะยาว และเชื่อ มโยงกั บ กลุ ม จังหวั ด การใชม าตรการทางสั งคม โดยกํ า หนดบทลงโทษกั บ ผูทํา ให ลํา น้ํ า
เสือ่ มโทรม
10.จัดใหบุคลากรมีการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทรัพยากรน้ําในกรณีน้ําทวม-น้ําแลง จัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมเพื่อสรางบุคลากรและเครือขายเฝาระวัง แหลงน้ํา ลําน้ําหลัก จัดใหบุคลากรมีการฝกอบรม ระบบบริหาร
จัดการน้ํา ผานระบบ GIS
11.ใหการสนับสนุนปาตนน้าํ โดยการสนับสนุนกลาพันธุไ ม เพือ่ ใหประชาชนสรางปาตนน้าํ การอนุรกั ษ ฟน ฟู
ระบบปา ชุมชน
12.การเชื่อมโยงแผนบริหารจัดการน้ําในการเกษตรระดับกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ
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13.สรางฝายทดน้ําตลอดแมน้ําเพชรบุรีการกอสรางแกมลิง
14.เสริมสรา งการมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝงในการจัดการทรัพยากรประมง
- จัดตัง้ กลุม อนุรกั ษทรัพยากรประมงเพือ่ สรางเครือขายในการเฝาระวัง
- การบริหารจัดการพื้นที่จับสัตวน้ํา เชน เขตการเพาะเลี้ยง, เขตอนุรักษ, เขตจับสัตวน้ํา เปนตน
- การฝกอบรมใหความรูการอนุรักษทรัพยากรประมง
- การกําหนดมาตรการทําการประมงโดยคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด
15.การสรางระบบการจัดการและการเฝาระวังภัยทางธรรมชาติ โดย
- การสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
16.เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝง ในการจัดการทรัพยากรประมง โดย
- จัดตัง้ กลุม อนุรกั ษทรัพยากรประมงเพือ่ สรางเครือขายในการเฝาระวัง
- การบริหารจัดการพื้นที่จับสัตวน้ํา เชน เขตการเพาะเลี้ยง, เขตอนุรักษ, เขตจับสัตวน้ํา
- การฝกอบรมใหความรู การอนุรกั ษทรัพยากรประมง
- การกําหนดมาตรการทําการประมงโดยคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด
17.การจัดการสภาพแวดลอมในชุมชน เชน การกําจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
แผนงาน โครงการ และผูรับผิดชอบ (ทสจ. อุทยานแหชาติแกงกระจาน เกษตร พช. ทองถิ่น)
1. โครงการกอสรางฝายทดน้าํ ตลอดแมนาํ้ เพชรบุรี (ฝายประชารัฐ) (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
2. โครงการสรางความรูค วามเขาใจการทําแนวกันไฟ อนุรกั ษปา (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
3. โครงการลดการใชสารเคมีในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา แมน้ําเพชรบุรี (เกษตรจังหวัด)
4. โครงการปรับภูมทิ ศั นรมิ แมนาํ้ เพชรบุรี (องคการบริหารสวนจังหวัด)
5. โครงการสรางพลั งงานทดแทนจากขยะมูล ฝอยชุมชน (ทําแกส ชีวภาพ หรือเชื้อเพลิง RDF) (พลังงาน
จังหวัด)
6. โครงการผันน้าํ เพือ่ ความยัง่ ยืน (ชลประทาน)
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงผลิตหอยทะเลจังหวัดเพชรบุรี (ประมงจังหวัด)
8. โครงการเพิม่ ความอุดมสมบูรณทางทะเล และแมนาํ้ เพชรบุรี (ทรัพยากรธรรมชาติ)
9. โครงการสรางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม พลังงานทดแทน และ
การปองกันภัยพิบตั ิ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
10.โครงการสรางระบบการจัดการ และการเฝาระวังภัยทางธรรมชาติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
11.โครงการสรางระบบจัดการมลภาวะจากการเลี้ยงหอยทะเล และรายงานผลและแจงเตือนแบบ real-time
12.โครงการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ (ประมงจังหวัด)
13.โครงการเสริมสรางเครือขา ยเฝาระวังปองกันไฟปาและหมอกควัน
14.โครงการกอสรา งเขือ่ นปองกันตลิง่ ปองกัน การกัดเซาะของลําน้าํ เพชรบุรีและสาขาในพืน้ ทีท่ ม่ี ีความเสีย่ ง
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี)
15.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
16.โครงการเสริมสรางศักยภาพธนาคารปูมา
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กลยุทธ 12 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ํา และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซของธรรมชาติ
เพื่ อ รองรับ การเกษตร และการพั ฒ นาที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอ มอย า งยั่ ง ยื น ด ว ยการเรีย นรู จ ากหลั ก การ
ทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ผานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
1. กํา หนดและสงเสริมนโยบายในระดับพื้นที่ในระดับตําบลที่เอื้อตอการปรับเปลีย่ นกิจกรรมการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางธรรมนูญการจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตรประจําตําบล และการ
พัฒนาดิน น้าํ ตามแนวทาง ดังนี้
- จัดทําฐานขอมูลดิน น้าํ เพือ่ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับหมูบ า น ทีเ่ ปนพืน้ ทีเ่ กษตร
- จัดทําหลักฐานการถือครองทีด่ นิ ของรัฐทุกประเภทใหครบถวน ชัดเจน
- สนับ สนุนฐานการผลิตการเกษตรที่เข มแข็งและยั่งยืน โดยการรักษาระบบนิเวศตั้งแตตนน้ํา สรา ง
และผลิตปุยอินทรียเพื่อการดูแลดินใหเหมาะตอการเกษตร โรงปุยในชุมชน ใหมีศูนยเรียนรูการจัดการ
ดิน และน้าํ ในระดับอําเภอ
- กําหนดเขตและขนาดพื้นทีท่ าํ กินทีเ่ หมาะสมตามสภาพความแตกตางของพืน้ ที่ วางมาตรการในการ
ลดปญหาการใชสารเคมี ที่ทําลายดิน และน้ํา เพื่อการเกษตร
- สร า งรากฐานให ป ระชาชนในสัง คมไทยมี วิถี ช ี วิต ที่ เป น มิต รต อ สิ่ งแวดล อ มบนพื้ น ฐานของความรู
ความเขาใจทีถ่ กู ตองในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติดา นดิน และน้าํ
2. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทีด่ ิน น้าํ ใหมีเอกภาพ เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ หนดนโยบายดานที่ดนิ ภาพรวม
ของจังหวัด รองรับความตองการในอนาคต
- สํารวจศึกษาแหลงน้ําบาดาลในจังหวัดเพชรบุรี
- พัฒนาฟน ฟูแหลงน้าํ ตามธรรมชาติทม่ี อี ยู
3. การพัฒ นาการจัดการปญหา ความเสื่อ มโทรมสิ่งแวดลอมเรื่องกลไกทองถิ่น ชุมชน ผูป ระกอบการและ
ประชาชน
- ศึกษาออกแบบและกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและการจัดระบบการรวบรวมขยะใหมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ การสงเสริมการคักแยกขยะตัง้ แตตน ทาง
- สรางความรูและจิตสํานึกถึงผลกระทบจากการทําการเกษตรไมถูกตองสงเสริมการปลูกปา เพิ่มพื้นที่ปา
- ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ระบบรวบรวมน้ําเสียใหอยูในสภาพใชงานไดปกติกอสรางและตอเชื่อม
แขนงเขาสูท อ รวบรวมน้าํ เสียเพือ่ เขาสูร ะบบบําบัดน้าํ เสียสงเสริมการลงทุนการแปรรูปขยะของเอกชน
สงเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ
- CSR ภาคธุรกิจ เพื่อปองกันภัยแลงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปญหา ไฟปาในชุมชน
- ลดการเพิม่ ขยะจากตนทาง ลดการใชถงุ พลาสติก โฟม
- การสงเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการสูบน้ําบาดาล เชน โซลาเซลล
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4. สรางศักยภาพของหนวยงานสว นกลางในพื้นที่ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรกับ ดินและน้ําตามภารกิจหนาที่ พรอม
กระตุน บทบาทภาคเอกชนใหดาํ เนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมและสังคม
- กระตุน บทบาทชุมชนและประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดิน และน้ํา
ของจังหวัด สรางความเขมแข็ง เครือขายหมอดิน
- การจัดการองคค วามรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดิน และน้ําอยางเหมาะสม
สรางสรรค และยั่งยืน สงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนาดิน และน้ํา เพื่อการเกษตร อยางตอเนื่อง
- พัฒนาแอปพลิเคชัน่ ดานภัยแลงเพือ่ สงเสริมใหชมุ ชน ประชาชนรวมในการแจงเหตุ
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกในเขตอุทยานแหงชาติและการใชในระบบการจัดการน้าํ บาดาล
2. โครงการสงเสริมการจัดการของเสีย (ขยะมูลฝอย และน้ําเสีย) (อุทยานฯ)
3. โครงการค า ยเรี ย นรู ห ลั กการทรงงานพระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หั ว ผ า นโครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
4. โครงการพัฒนาองคกรทองถิน่ ในการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม (ทองถิน่ )
5. โครงการจัดทําธรรมนูญการจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตรประจําตําบล (เกษตรจังหวัด)
6. โครงการสงเสริมวิถีชีวิตที่เปนกับสิ่งแวดลอม (หมูบานปลอดโรค ปลอดภัยชีวิตเปนสุข) (อําเภอ)
7. โครงการสรางจิตสํานึกและความรูความเขาในการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (อําเภอ)
8. โครงการออกแบบและกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและการจัดระบบการรวบรวมขยะใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การสงเสริมการคักแยกขยะตั้งแตตนทาง (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
9. โครงการจัดสรางพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการสูบน้ําบาดาลดวยระบบโซลา เซลล
(พลังงานจังหวัด)
10.โครงการจัดทําธรรมนูญการจัดการดิน และน้าํ เพือ่ การเกษตรประจํา ตําบล (สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เพชรบุรี)
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กลยุทธท่ี 13การบูรณาการความรวมมือของภาคีทกุ ภาคสวนเพือ่ การจัดการปญหาทีเ่ ปนภัยคุกคามตอสังคม
และสุขภาวะของชุมชนผา นเครือข ายในระดับหมูบาน ชุมชน และการประสานงานอยา งใกลชิด ของการ
ประสานแบบเชิงรุก ตามนโยบายการขับเคลือ่ นของจังหวัดในทุกระดับ
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. การสร า งนิ สั ยใหม แ ก เยาวชน โดย การปรับ ทั ศ นคติ การสร า งทั ก ษะชี ว ิต เน น การดู แ ลตนเอง มีว ิ นัย
โดยเฉพาะวินยั จราจร และพฤติกรรมทางเพศกอนวัยอันควรโดยมุง เปาหมายทีเ่ ยาวชนในและนอกระบบการศึกษา
2. ผลักดันใหสว นราชการทุกแหง และทองถิน่ รวมกับเครือขายผูส งู อายุ สรางชองทางการบริการแกผสู งู อายุ
ในรูปแบบศูนยบริการรวม ผานกลไกศูนยพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และสงเสริมอาชีพผูส งู อายุ และแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ ขาใจ
งายและสะดวกตอการใชงาน
3. ลดความสู ญ เสี ย ในชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างจราจรโดยการจั ด บริ ก ารทางการแพทย ฉุ ก เฉิ น อย า ง
มีประสิทธิภาพ และจัดระบบปองกันอุบัติเหตุท่ีเนนการเปลี่ยนแปลงในระดับหมูบา นดวยกลไกของชุมชนและ
ทองถิ่น
4. ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรูใหสอดคลอ งในศตวรรษที่ 21 เนนการคิดวิเคราะห โครงงาน
วิจยั IT และการทํางานเปนทีม “เด็กเพชรบุรี ภาษาได IT ดี รูท นั โลก”
5. ปฏิวตั ปิ ญ
 หาสุขภาพกลุม แมวยั ใส โดยผานการสรางพืน้ ทีส่ รางสรรคอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะหลังเลิกเรียน
และชวงปดเทอม เชน ลานดนตรี ลานศิลปะ ลานกิจกรรมกีฬา นันทนาการกลางแจง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
เตรียมความพรอมดานอาชีพและการสรางรายไดฯ
6. จัดการปญหาโรคผูปวยเรื้อรังโดยสรางพฤติกรรมการบริโภค และการออกกําลังกายที่เหมาะสม สรางทีม
สุขภาพรวมกับภาคประชาชนที่สามารถดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดจนถึงระดับบุคคล
7. สรางระบบดูแลผูปวยติดเตียงที่บานโดยทีมหมอครอบครัว
8. พัฒ นาพื้นที่ตนแบบการดูแ ลผูสูงอายุโดยชุมชนมีสวนรว ม เนนสรา งโรงเรียนผูสูงอายุในระดับอํา เภอ
โดยเริม่ จากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจัดตัง้ ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และสงเสริมอาชีพทีเ่ ขมแข็ง
9. การพัฒนาขีดความสามารถของกลุมผูใชแรงงาน ใหมีผลลิตภาพที่สูงขึ้น มีความพรอมในทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาตางประเทศ และความสามารถดา นการจัดการ สงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงานนอกระบบ
ในชุมชน เพือ่ การสรางงานอาชีพในชุมชน
10.ใหการคุม ครอง ดูแล คนพิการ ผูด อ ยโอกาส ผานระบบสวัสดิการชุมชน และการสรางงานอาชีพ
11.การสร างครอบครับ อบอุนใหมีกระจายทั่ว ทั้งจังหวัด พัฒ นาสถานศึก ษานํ ารอ งในทุกตํา บล เนนเปน
สถานศึกษาคุณธรรมทุกแหงเพื่อเด็ก เยาวชน รองรับครอบครัวเสี่ยง สงเสริมกิจกรรมครอบครัวในชุมชน พัฒนา
ระบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชครอบครัว เปนฐาน พรอมใหมีสถานที่เพื่อการพัฒนาครอบครัว
อบอุน ผานกลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในระดับตําบล และความรวมมือของชุมชน/ทองถิน่
12.พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยสรางเครือขา ยรวมกันระหวาง ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน
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13.สรางพื้นที่/ชุมชน ตนแบบการแกไขปญหาแบบบูรณาการ การตั้งครรภในวัยรุน และการติดยาเสพติด
14.พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู สู งอายุ ในทุ ก มิ ติ แ บบบู ร ณาการในพื้ น ที่ ตลอดจนพั ฒ นานวั ต กรรมในการ
ใชชีวิตประจําวัน และผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น สรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระดับจังหวัด สงเสริม
ใหมีสวัสดิการชุมชนเพื่อผูสูงอายุ การสรางงานอาชีพ ในผูสูงอายุ และการรวบรวมและสรางคุณคาจากภูมิปญญา
ผูส งู อายุใหเปนประโยชนแกทอ งถิน่
15.ยกระดับความสามารถในการจัดบริการทางการแพทยฉกุ เฉินทั้งความพรอมของบุคลากรทางการแพทย
เครือมือทางการแพทย ระบบการสงตอผูป ว ยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน และการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนกับการกระทํา
ผิดการจราจร
16.พัฒ นาระบบการประเมินและรับ รองคุณภาพ เนนการวัดความรู ความเขาใจและทักษะ โดยวางระบบ
โครงสรางทางเทคโนโลยีในชุมชนรวมกัน และสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษา
ในระดับนานาชาติ
17.การพัฒ นารูป แบบกีฬ าเพื่อสุข ภาพ ใหเพชรบุรีเปนเมือ งกีฬ า ประชาชนตื่นตัวทางกีฬ า มีสนามกีฬ า
กิจกรรมกีฬา ทัง้ จังหวัด
18.จัดตั้งศูนยขอ มูลดานสุขภาพเพื่อชุมชนนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพ ยกระดับคุณภาพการ
จัดการปญหาสุขภาพโรคเรื้อ รังใหเปนศูนยการเรียนรูตนแบบของจังหวัดเพชรบุรี และขยายผลพื้นที่ตนแบบไปสู
ตําบลทุกแหง
19.สราง Model คุณลักษณะของเด็กเมืองเพชรบุรี โดยสรางศูนยเรียนรู เยาวชนตนกลา เด็กดีเมืองเพชรบุรี
ในโรงเรียน และสงเสริมสถานศึกษาในการสรางใหมกี ิจกรรมคุณธรรม ในโรงเรียนทุกอํา เภอ เพื่อขยายผล และ
ยกยองเชิดชูเด็กแหงอนาคต
20.ยกระดับการจัดการสุขภาพ เนนการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีเหมาะสม
สําหรับผูส งู อายุ สรางเครือขายการเรียนรูใ นการจัดบริการทางการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัด/กลุม จังหวัด
21.ออกมาตรการชุมชนในการปองกันอุบตั เิ หตุ และบังคับใชอยางเขมขน
22.ยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยการสรางความรวมมือระหวา งสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกลเคีย ง
จัดการเรียนรูรูปแบบทวิภาคี เตรียมพรอมนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา ในการพัฒนามุมมองการสรางอาชีพ ใหมี
ศูนยบมเพาะอาชีพระหวางเรียน
23.ผลักดันนโยบายการปฏิบัตสิ ุขภาพโรคเรื้อรังในทุกหนวยงาน/โรงงาน/สถานประกอบการ ใหชุมชนเปน
ตนแบบการจัดการโรคเรือ้ รังในระดับประเทศ โดยเนนการสรางศูนยสรางนิสยั สุขภาพดีในทุกตําบล ในพื้นทีข่ อง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ หรือโรงเรียน หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามทีเ่ หมาะสมในแตละพืน้ ที่
24.การสรางธรรมนูญเยาวชน และประกาศนโยบาย “เด็กเพชรบุรมี คี ณ
ุ ธรรมคูค วามรู” และมีระบบประเมิน
เด็ก อยางตอเนื่องและจริงจัง พัฒนาผูเรียนสูสากลดวยการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถานศึกษา
ในประเทศอาเซียน
25.การรั บ มื อกั บ การเป น เมื อ งสูง อายุ จั ดตั้ ง ศู น ย ช ว ยเหลื อบริ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ต ลอด 24 ชม. เชื่ อ มโยง
ทุกระดับ จัดตั้งศูนยอภิบาลสุขภาพผูสูงอายุศูนยถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ
26.สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและสรางจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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27.พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธเพือ่ การรับรูส ิทธิประโยชนและ
บริการของกลุมเปาหมายผูสูงอายุ, ผูพิการ และผูดอยโอกาส
28.สร า งระบบการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต /การสร า งคุ ณ ค า ในสั ง คมให ผู สู ง อายุ มีค วามภาคภู มิ ใ จ และพั ฒ นา
ความสัมพันธระหวา งวัยของคน 3 วัย
29.การปรั บสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสํา หรับผูสูงอายุแ ละผูพิการ รวมทั้งสรา งแหลงยึด
เหนีย่ วทางจิต ใจใหแ กผูสงู อายุ เชน สถานที่ทเ่ี อือ้ ตอการปฏิบตั ิกจิ กรรมทางศาสนา การออกกํา ลังกาย การปลูก
ตนไม ฯลฯ
30.การสงเสริมความรว มมือกับองคกรศาสนา (วัด) ใหมีกิจกรรมทางศาสนาแกผูสงู อายุ เชน การสวดมนต
ตอนเย็น, การเทศนสญ
ั จรยังบานเรือนผูส งู อายุ รวมทัง้ การสรางอารยสถาปตยเพือ่ ผูส งู อายุ และผูพ กิ ารภายในศา
สนสถาน
31.สงเสริมใหระดับอุดมศึกษามีสวนชวยสังคมและแขงขันกันคิดคนผลงาน นวัตกรรมใหเกิดสิ่งประดิษฐใหมๆ
เกิดขึน้ เพือ่ อุตสาหกรรมการผลิต และเปนการลดปญหานักศึกษาตีกนั
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการเสริมพลังสรางเมืองนาอยูสาํ หรับผูสูงอายุเพชรบุรี ( สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จั งหวั ดเพชรบุ รี สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ดเพชรบุ รี องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น สาขาสมาคม
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯประจําจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบุร)ี
2. โครงการรวมพลั งสร า งเมื อ งที่ เหมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนเพชรบุ รี (สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คม
และความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ ผูพ กิ าร และผูด อ ยโอกาส (สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี องคกรปกครองสวนทองถิน่ เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดเพชรบุร)ี
4. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกดานวินัยจราจร การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยง จุดอันตรา
แบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (สนง.ปภ.เพชรบุรี)
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กลยุทธ 14 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง พึง่ ตนเอง และสงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการชุมชนทุนชุม ชน
สวัสดิการสังคม เพื่อรวมสรางสังคมเมืองเพชรบุรีนาอยู พึ่งตนเองได
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. สรางความเชื่อมั่น และขยายผลการจัดตั้งกองทุนใหคลอบคลุมทุกพื้นที่ตําบล
- สรา งระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขจัดการความรูแ ละพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการรวมทั้งการ
ระดมทุนเพือ่ จัดสวัสดิการ
- เชือ่ มโยงกิจกรรมของกองทุนฯกับประเด็นการพัฒนาและสวัสดิการสังคมอืน่ ๆ
- บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผานแผน
ยุทธศาสตรการจัดสวัสดิการชุมชมจังหวัด
- เชื่อ มโยงความร วมมือ ระหวางระบบสวัส ดิการชุม ชน กับ ระบบ CSR ภาคธุรกิจ เอกชน, สถาบั น
การศึกษาทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ รวมสรางชุมชนและสังคมสวัสดิการ
2. เสริมความเขมแข็งในชุชนจากฐานการเกษตร
- สงเสริมและพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร นอกระบบการเกษตรใหมคี วามสามารถทางทักษะแรงงาน
ทีสามารถนําไปสูก ารมีอาชีพเพือ่ ความยัง่ ยืนในอาชีพ
- การสงเสริมรายไดแกครัวเรือนกลุม เปาหมายทีย่ งั ไมสามารถพึง่ ตนเองทางรายไดโดยการสงเสริมอาชีพ
และการสนับสนุนปจจัยเพื่อการสรางชีวิตเบื้องตน ที่เหมาะสม
- ปรับเปลีย่ นวิถชี ีวติ ของครัวเรือนยากจนเปาหมายโดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิต ใหเกิดกิจกรรมแกจนอยางยั่งยืนในทุกตําบล
- หาตลาดใหกบั เกษตรกร ที่สรางอาชีพจากการเกษตร เพือ่ การหลุดพนความยากจน และการพัฒ นา
ศักยภาพในการพึง่ ตนเอง พรอมเสริมสรางโอกาสในการจําหนายผลผลิตทีก่ อ นใหเกิดรายไดมากขึน้
3. สรางวิถีพอเพียง สูวัฒนธรรมชุมชน
- สรางเพิ่มเติม และขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบใหครอบคลุม ในทุกตําบลที่สามารถ
เปลี่ยนวิถีชีว ิตการพึงตนเอง
- สงเสริมครัวเรือนยากจนเปาหมายจัดทําแผนพัฒนาชีวติ สูแ ผนพัฒนาชุมชนและเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนา
ทองถิน่ เพือ่ สรางพลังในการพัฒนาเปาหมาย
- ขยายผลการเรียนรูตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหครบทุกตําบลเพื่อเปนจุดเรียนรูปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมการพัฒ นาอาชีพ การรวมกลุม ของผูมีร ายไดนอ ยในรูป แบบวิสาหกิจ ชุมชนในแตล ะตําบลตอ
ยอดจากการสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาใหมีมูลคาเชิงรายไดแกชุมชนปะชาชนในพื้นที่มากขึ้น
5. ตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญา เนน
- การแปรรูปสรางมูล คา และคุณคา เพิม่ ยกระดับผูป ระกอบการใหเปน ผูป ระกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กทีพ่ ง่ึ ตนเองใหมากขึน้ โดยการสงเสริมการตลาด และการพัฒนาขีดความสามารถทางการคา
อยางตอเนือ่ ง
- การขยายพื้นที่กระจายสินคาจากภูมิปญญาในจังหวัด ใหมีหลากหลาย
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- การสงเสริมผลิตภัณฑจากภูมปิ ญ
 ญาใหเปนแบรนดจังหวัดในระดับนานาชาติ เนนการคาขายกับคูค า
การสรางตลาดดิจิตอล
6. การสรางผูประกอบการใหม ในกลุมเยาวชน และวัยแรงงานรุนใหมในการสรางอาชีพ จากการเปนสังคม
แหงเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการสรางงาน อาชีพ และเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ ชุมชน
- พัฒ นาบุค ลากรและแกนนํ า ชุม ชนในการบริ ห ารจัด การกองทุน ชุม ชนตามหลัก ธรรมาภิ บ าลจั ดตั้ ง
กองทุนการออมชุมชนสรางระบบเฝา ระวัง/ติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนและ พัฒนาการระบบ
บัญชีอิเล็กทรอนิกสกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและระบบตรวจสอบบัญชีใหโปรงใสและตรวจสอบได
- สงเสริมการบริหารจัดการกองทุนชุม ชน (กลุม ออมทรัพยเพือ่ การผลิตและหมูบ าน กข.คจ.) ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาและตอยอดกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตสูร ะดับมาตรฐาน ทีเ่ กิดประโยชนตอ การ
สรางงานอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน
- สงเสริมการมีสว นรวมของคนในชุมชนใหบริหารจัดการกองทุนชุมชน และเศรษฐกิจครัวเรือนขยายผล
คณะกรรมการกองทุนชุมชนตนแบบการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล พรอมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือขายดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- สรางใหมีศูนยเรียนรูการพัฒ นาการบริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อการสรางเสริมเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน พรอมทัง้ การเชิดชูเกียรติคณะกรรมการกองทุนชุมชนตนแบบและศูนยเรียนรูก ารบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนตนแบบ
- สงเสริมใหสถาบันการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา การบริหารจัดการทุนชุมชน และสรา งมาตรฐาน
การบริหารจัดการทุนชุมชน ใหเปนแหลงทุนทางอาชีพแกประชาชน
8. สงเสริมอาชีพและยกระดับฝมอื แรงงานทีย่ งั ไมสามารถพึง่ ตนเองได (แรงงานนอกระบบในจังหวัดพิจติ ร)
9. สงเสริมอาชีพแกผมู รี ายไดนอ ยจากปจจัยการผลิตทางการเกษตรหรืออาชีพจากการบริการ เชนการผลิต
กิ่งพันธุ การผลิตปุย การแปรรูป การขายผลผลิต
10.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนชุมชนใหมธี รรมาภิบาล ผูบ ริหารมีขดี ความสามารถในการจัดการ เนนการ
ใชทนุ ทีเ่ กิดมูลคาทีเ่ กิดประโยชนตอ ชุมชนและครัวเรือน จัดระเบียบการใชประโยชนจากทุนชุมชนทีเ่ นนการสรา ง
โอกาสทางอาชีพ และรายได ลดความฟุมเฟอยในการบริโภค
11.พัฒนาชองทางการเขา ถึงแหลงทุนบริหารจัดการและพัฒนาทุนชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาระบบฐานขอมูล ทุนชุมชนแบบองครวมและ การจัดการสารสนเทศ เพือ่ การพัฒนาการบริหาร
จัดการทุนของชุมชน
- ประชุม สรา งความเขา ใจกับ คณะกรรมการกองทุน ชุม ชน ดานการบริห ารจัดการดว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนารูปแบบการเรียนรู การบริหารจัดการทุนชุมชน ในรูปแบบหลักสูตรออนไลนสงเสริม
ทุนชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพจัดทําระบบฐานขอมูลแบบ Mobile Real Time สรางการเรียนรูท นุ ชุมชนผา น
ระบบ E-Learningสรางชองทางการเขาถึงแหลงทุนดวยระบบ IT (Information Technology)
- สรางความรูค วามเขาใจในระบบ IT (Information Technology) แกคณะกรรมการกองทุนชุมชน
- สรางและขยายผลศูนยเรียนรูท นุ ชุมชนตนแบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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12.สงเสริมแรงงงานนอกระบบใหเขาถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อลดตนทุนในชีวิตประจํา วันสรา งเครือขา ย
แรงงานนอกระบบในการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม
13.ขยายพืน้ ทีจ่ าํ หนา ยผลิตผลิตภัณฑของชุมชนของผูม ีรายไดนอ ยใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และการซือ้ ขายใน
ระบบอินเตอรเน็ต
14.สรางนวัตกรรมดานการผลิตเพิม่ ศักยภาพดานการผลิตของผลิตภัณฑชมุ ชนจากผูม รี ายไดนอ ยใหเพียงพอ
ตอความตองการและแขงขันไดกบั ตลาดทีม่ กี าํ ลังซือ้ ของพืน้ ที่
15.สงเสริมการบูรณาการ ชุมชนเพื่อบริหารจัดการหนี้ประชาชน
- จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พรอมพัฒนาขีดความสามารถคณะกรรมการสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนดานการบริหารจัดการการเงินชุมชน สงเสริมการดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุ ม ชน จั ด ตั้ งเครื อ ข า ยกองทุ น ชุ มชนในการพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชน เครื อข า ยกองทุ น ชุ ม ชนสนั บ สนุ น
การบริหารจัดการหนี้
- สรางทีมบูรณาการการบริหารจัดการทุนชุมชน ใหมีกิจกรรม “สํานึกดี แผนดี ปลดหนี้ได”
- เสริ มสร างนิ สั ย ประชาชนในการใช ป ระโยชนจ ากทุ น ชุ ม ชนโดยการยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
- สงเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อแกไขปญหาหนี้ประชาชน (1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
- ขยายผลสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตนแบบ
- จัดมหกรรม “สรางสรรคทนุ ชุมชน” จัดเวทีเสวนา “ปลดหนีแ้ กจน ทุนชุมชนเขมแข็ง” ทุกอําเภอเชิดชู
เกียรติสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและชุมชนทีม่ กี ารบริหารจัดการ ทุนชุมชนตนแบบ
16.เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการราย
ใหม สูผ ูป ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอย ใหการสนับสนุนดอกเบีย้ ต่าํ การเขาถึงแหลงเงินทุนมากขึน้
17.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนชุมชนใหมธี รรมาภิบาล ผูบ ริหารมีขดี ความสามารถในการจัดการ เนนการ
ใชทนุ ทีเ่ กิดมูลคาทีเ่ กิดประโยชนตอ ชุมชนและครัวเรือน จัดระเบียบการใชประโยชนจากทุนชุมชนทีเ่ นนการสรา ง
โอกาสทางอาชีพ และรายได ลดความฟุมเฟอยในการบริโภค
18.สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากดวยทุนชุมชน
- จัดเวทีประชาคมเสริมสรางความเขมแข็งของทุนชุมชนสูเ ศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาทุนชุมชน
- การพัฒนาทุนชุมชนเพือ่ สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพืน้ ทีอ่ นั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ
- พัฒนาเครือ่ งมือในการบริหารจัดการทุนชุมชนมุง สูเ ศรษฐกิจฐานรากพัฒนาอาชีพโดยใชทนุ ชุมชนไปสู
การแกไขปญหาชุมชนการใชทุนธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพิ่มอาชีพ และรายได
- สนับสนุนทุนชุมชนเพือ่ ตอยอดธุรกิจชุมชนสนับสนุนและพัฒนากลุม อาชีพ และเครือขายอาชีพสตรี
- ศูนยบริการสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอําเภอ จัดกิจกรรม “ทุนชุมชน...ชุมชนแหง การ
เกื้อกูล” และสงเสริมทุนชุมชนที่มีความสําเร็จในการขยายผลสูชุมชน
- วิจยั ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยระบบทุนชุมชน สนับสนุนทุนชุมชนทีม่ ีธรรมาธิบาล
สรางธุรกิจชุมชน
19.สรางนวัตกรรมดานการผลิตเพิม่ ศักยภาพดานการผลิตของผลิตภัณฑชมุ ชนใหเพียงพอตอความตองการ
และแขงขันไดกบั ตลาดทีม่ กี าํ ลังซือ้
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- สงเสริมดานการตลาดพัฒนาคูคา ธุร กิจ ผลิตภัณฑภมู ปิ ญญาและพัฒนาชองทางการซือ้ ขายผา นทาง
อินเตอรเน็ต
- พัฒนาผูผลิตผูประกอบการ OTOP 5 ดาวพัฒนาเปน SME
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปญญา (พัฒนาชุมชน)
2. โครงการชุมชนพอเพียงยัง่ ยืน (พัฒนาชุมชน)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนชุมชน (พัฒนาชุมชน)
4. โครงการพัฒนาแรงงานในชุมชน (พัฒนาฝมือแรงงาน)
5. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม ในกลุมเยาวชน และวัยแรงงานรุนใหมในชุมชน (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
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กลยุ ท ธ 15 เสริ ม สร า งความพร อ มของจั ง หวั ด ให มี ศั ก ยภาพในการเป น เมื อ งแห ง การเรี ย นรู พร อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงกาวสูสากล (หนวยงานทางการศึกษา)
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. พัฒนาระบบการเรียนรู เพิม่ คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
- สรางมาตรการรองรับนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูจากโครงการพระราชดําริ Teach less but
learn more เนนอัตลักษณของพื้นที่เปนรายตําบล
- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-Net, GAT, PAT, N-Net, V-Net, PISA, เปนรายสถานศึกษา)
- พัฒนาครูผูสอนดวยระบบออนไลน TEPE, DLTV, DLIT ,UTQ ฯลฯ
- จัดตั้งชมรมครู รายชั้นเรียนดวยหลักสูตรการจั ดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education
(วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ศึกษา)
- สรางความเข็มแข็งการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ตลอดแนวตั้งแตปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา
- สถาบั นอุ ดมศึ กษาเป นพี่ เลี้ ยงให แก ส ถานศึกษาที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-Net, GAT, PAT,
N-Net, V-Net, PISA) ต่าํ กวาเกณฑ
- จัดทําคลังขอสอบ Online สําหรับเด็กและครูเพือ่ ไปใชในการฝกและสอนซอมเสริมในรายวิชาทีอ่ อ นหรือ
ต่าํ กวาเกณฑ
- สร า งจิ ตอาสาให แ ก ผู มี ค วามรู เฉพาะทาง เช น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร
คณิตศาสตร มาชวยสอนในสถานศึกษา
2. การเสริมสรางความพรอมของชุมชนและประชาชนในการตื่นตัวที่จะปรับความคิดและพัฒนาสูการเปน
พลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก ใหการฝกอบรมและพัฒนาความรูแ กประชาชนใหกา วทันความ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ
3. ยกระดับสื่อของชุมชนทั้งวิทยุชุมชนและสื่ออื่นๆ ที่เขาถึงชุมชนใหมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมที่ดี
และการสื่อสารความเปลี่ยนแปลงสูชุมชนอยางเทาทัน
4. เตรียมพรอมเยาวชนใหมีขีดความสามารถในการเปนเยาวชนของโลกขยายผลโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียน
หลายภาษาราคาถูก) ไปสูการพัฒนาและขยายผลในระดับอําเภอ ตําบล
5. การสรางสังคมแหงการเรียนรูชุมชนตนแบบของแตละอําเภอเตรียมพรอมเขาสูช ุมชนสากลเพื่อรองรับ
AEC และการเชื่อมโยงสูสังคมโลก
6. รัก ษา พั ฒ นา ทํ า นุ บํ า รุง ศาสนา และสรา งสรรค วั ฒ นธรรมประเพณี ใ ห มีคุ ณ ค า ทางสั ง คมและมู ล ค า
ทางเศรษฐกิจ และจัดตัง้ ศูนยบริการฟรี Wi-Fi ในการใหบริการประชาชน นักทองเทีย่ วและในชุมชนเมืองเพชรบุรี
ปรับปรุงบริการสาธารณะใหเปนอารยะสถาปตยติดตั้งกลองวงจรปดในสถานที่สําคัญ
7. สนับสนุนสถานศึกษาพื้นฐานในทุกระดับ อําเภอ และตําบลใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ใหเปนมาตรฐาน world class school
- จัดตั้งศูนยพัฒนาเยาวชนอัจฉริยะ
- ศึกษาดูงานตางประเทศทีเ่ ปนตนแบบทีป่ ระสบผลสําเร็จ เชน Singapore, Japan, Korea
- จัดทํา MOU กับประเทศกลุม ASEAN เพือ่ รวมกันพัฒนาครูรายชัน้ เรียน
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- ยกยองโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน ตนแบบระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ ASEAN (รางวัลตนแบบ
ชุมชนมีศกั ยภาพแหงการเรียนรู)
8. กําหนดรูปแบบการเรียนรูโดยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เนนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหทุก
สถานศึกษาใชเปนหองเรียนรู ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ
9. ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะและการบริการของรัฐรองรับการบริการแกช าวตา งชาติและการ
พัฒนารูปแบบการบริการออนไลน
10.การสงเสริมใหภาคธุรกิจเขามารวมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบ CSR เนนการจับคูธุรกิจคูคาแบบหนึ่งตอหนึ่ง
11.จัดปรับปรุงภูมิทัศนสราง Landmark ของเมืองดวยการจัดสรางและพัฒนาในรูป แบบของศูนยเรียนรู
กลางทีท่ นั สมัยเปนอุทยานแหงการเรียนรู PKP (Petchaburi Knowledge Park)
12.การสรางระบบการเรียนรูออนไลนเชื่อมโยงโรงเรียนพี่โรงเรียนนองในจังหวัดและโรงเรียนระดับจังหวัด
เชื่อมโยงระดับนานาชาติ
13.ขยายผลโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลายภาษาราคาถูก ) ไปสูการพัฒนาและขยายผลในระดับจังหวัด
รอยละ 80-90
14.เชือ่ มโยงความสัมพันธบา นพีเ่ มืองนองระหวางจังหวัด กับประเทศเพือ่ นบาน
15.สงเสริมรูป แบบการบริการในรูป แบบ Digital Online เตรียมพรอมสังคมสูโลกแหงดิจิตอลที่สามารถ
เรียนรูค วามเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยา งกว างขวาง เสริม สรา งศักยภาพในการใชอินเตอรเน็ตในชุม ชนให มี
ขีดความสามารถมากขึ้นและเปนประโยชนตอการพัฒนาของชุมชน
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ ครูเกง เด็กปญญาดี (ศึกษาธิการจังหวัด)
2. โครงการเมืองเพชรบุรี เมืองแหงการเรียนรูตนแบบวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต(ศึกษาธิการจังหวัด)
3. โครงการโลกแหงการเรียนรู ดิจิทัล (องคการบริหารสวนจังหวัด)
4. โครงการหอปญญาชุมชน (Community library) (เทศบาลเมือง)
5. โครงการจั ด สร า งอุ ท ยานแห ง การเรี ย นรู PKP (Petchaburi Knowledge Park) (องค การบริ ห ารส ว น
จังหวัด)
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กลยุทธท่ี 16 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพิ่มประสิทธิภ าพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจ
แหงรัฐทั่วทุกพื้นที่
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. ยกระดับการศึกษาชั้นประถมวัยใหมีความเทาเทียมระหวางชนบทและสังคมเมือง ใหมีครูดี โรงเรียนดี
เกิดขึน้ ในทุกตําบล เนนการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู การจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวกทางการเรียนรู การ
สรางสถานทีเ่ พือ่ รองรับการเรียนรูท เ่ี ทาเทียมกับสังคมเมือง
2. สงเสริมธรรมมาภิบาลภาครัฐในทุกหนวยงานใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานอยางแทจริง
เพือ่ สรางการบริการและบริหารทีส่ นองตอบตอความตองการของประชาชนในพืน้ ที่
3. ปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ คนจนโดยการจัดสรรที่ดนิ ทํากินเพือ่ การเกษตรอยางทั่วถึงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ และ
คนยากจนอยางยั่งยืน
4. ปรับปรุงคุณภาพในการรักษาพยาบาลใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันทุกระดับ มุง สงเสริมใหโรงพยาบาล
สุขภาพระดับตําบลมีขดี ความสามารถทีส่ งู ขึน้ ในการดูแลประชาชน ทีเ่ ขาถึงทุกครัวเรือนระดับชุมชน
5. ปฏิรูประบบฐานขอมูลของจังหวัดใหเปนฐานขอมูลคุณภาพรองรับยุทธศาสตรจังหวัดและการเชื่อมโยงกับ
สากล เพือ่ การจัดการปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางทั่วถึง เขาถึง ไมใหความเดือดรอนของประชาชน
ตกคางอยูในพื้นที่ ใชการใชกลไกยุติธรรมแหงรัฐอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหมีการนําปญหาของแตล ะ
อําเภอมาแกปญหาแบบประชารัฐ
6. สงเสริมและพัฒนาศูนยดํารงธรรมหมูบานตําบลใหมีศักยภาพในการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท
7. เรงปกปองและฟน ฟูพน้ื ทีอ่ นุรกั ษโดยใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ การนําทีด่ นิ
สาธารณะมาใชประโยชนแกประชาชนทีต่ อ งการความชวยเหลืออยางเรงดวนใหมที ด่ี นิ ทํากินอยางมัน่ คง
8. พัฒนาศักยภาพของคนในทุกชว งวัยให สนับสนุนการเจริญเติบ โตของจังหวัด วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกดานวัยเรียน วัยรุน ใหมีทักษะการเรียนรูอยูรวมกับ ผู อื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุ
วัฒนธรรม วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพและประสบการณมีรายไดในการดํารงชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ําทางความคิดของประชาชนในแตละชวงวัยผานกิจกรรมรวมกันของทุกกลุมวัยในชุมชน
9. สงเสริมใหทุกสวนราชการสรางภารกิจเขิงรุกทีพัฒนาไปถึงระดับหมูบานเพื่อมุงแกปญหาที่เขาถึงหมูบา น
และครัวเรือนโดยเฉพาะในดานการเสริมสรางอาชีพ การแกปญหาสังคมและความมั่นคง
10.ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนา ความสุขมวลรวมของชุมชน โดย
- พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนดัชนีช้ีวดั ความสุขมวลรวมของชุมชน และรูปแบบการประเมิน
ความสุขมวลรวมชุมชน
- สงเสริมใหหมูบานในทุกพื้นที่ใชตัวชี้วดั ความสุขมวลรวมชุมชนเปนตัวบงชี้การพัฒนาของหมูบานให
เปนชุมชนเขม แข็ง และผลักดันและขับ เคลื่อ นการใชดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวมชุม ชนเปนตัวบง ชี้
ครอบคลุมทั้งในทุกตําบล
- จัดทําชุดความรู นวัตกรรม เพื่อการเสริมสรางความสุขมวลรวมชุมชนในรูปแบบสากล
- สื่อสารเผยแพรความสําเร็จของการใชดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนในการพัฒนาของประเทศไทย
และในเวทีการพัฒนาชุมชนระดับนานาชาติ
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แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการเพชรบุรเี ทาเทียม ( พัฒนาสังคมและความมัน่ คงฯ ศึกษาธิการจังหวัด)
2. โครงการเพชรบุรีเปนธรรม ( หนวยงานดานยุติธรรม)
3. โครงการจัดทําฐานขอมูลคุณภาพรองรับยุทธศาสตรจงั หวัดและการพัฒนาประเทศ (สํานักงานจังหวัด)
4. โครงการจัดสรรทีด่ นิ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม ภี าวะพึง่ พิง (………จังหวัด)
5. โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสุนนการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
6. โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ (สาธารณสุขจังหวัด)
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กลยุทธ 17 เสริมสรางชุมชนพอเพียงเขมแข็ ง เติมความมั่ นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน
หมูบ า น และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน
มาตรการ และแนวปฏิบตั ิ
1. พัฒนากลไกการสงเสริมการขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับเปนศูน ยกลางบูรณาการการขับเคลือ่ น
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
- สงเสริมการใชขอมูล และแผนชุมชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงและส งเสริม สนับ สนุน
ผู นํ า องค ก ร เครื อ ข า ยในการพั ฒ นาหมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส ง เสริ ม การใช ร ะบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
- พัฒนาขีดความสามารถหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข ” ในการพัฒ นาและจัดการเรียนรู
พัฒนาตนแบบ (Model) การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหส อดคลองกับบริบ ทที่เปลี่ยนแปลง
สงเสริมการขยายผลการพัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงจากบานพีส่ บู า นนอง
- สงเสริมการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหมูบานเพื่อการเรียนรูและการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมการเสริมสรางความปลอดภัยจากยาเสพติดดวยกองทุนแมของ
แผนดิน
- สงเสริม กระบวนการแกไขปญหาครัวเรือนยากจนแบบบูร ณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมให
การยกยองเชิดชูเกียรติ หมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียง อยูเ ย็น เปนสุข
- ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานการจัดการพัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงทางสือ่ การประชาสัมพันธ
ทุกชองทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส และโซเชียลมีเดีย และสงเสริมใหผูนําสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีสว นรวมในการแกไขปญหาชุมชน
2. พัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมสิ งั คมเมืองเพชรบุรี โดย
- คนหาอัตลักษณของชุมชนและสรางตนแบบ (Model) การพัฒนาของชุมชนตามสภาพภูมสิ งั คม
- สงเสริมการพัฒนาหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงและใชประโยชนจากอัตลักษณชมุ ชนใหคงอยูแ ละเติบโต
อยางตอเนือ่ ง
- เชื่อมโยงเครือขายหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการเรียนรูแลกเปลี่ยนและพัฒนาระหวางกัน ทั้งใน
ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ประเทศ และตางประเทศ
- พัฒ นาสารสนเทศการดําเนิน งานหมูบานเศรษฐกิจพอเพีย งในระบบอิเล็กทรอนิกสแ ละเครือ ขา ย
ออนไลน เพือ่ สรางมูล คาเพิม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจทิ ลั
- ส งเสริ ม หมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเชื่ อ มโยงการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ส ง เสริ ม การพั ฒ นาหมู บ  า น
เศรษฐกิจพอเพียงกับ ชุมชน ในประเทศเพื่อนบานเพื่อสานสัมพันธและขยายผลการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริสสู ากล
3. เสริมพลังเครือขายประชารัฐจัดการชุมชน โดย
- เสริมสรางพลังเครือขายประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน (ราชการ เอกชน และประชาชน
สงเสริมองคกรและเครือขายตางๆใหมสี ว นรวมในการพัฒนาชุมชน
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- เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยผู นํา กลุ ม /องค ก รชุ ม ชนให มี ก ารรวมกลุ ม ในรู ป แบบชมรม สมาพั นธ สมาคม
ทีท่ าํ งาน สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาชาติและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากรมการพัฒนา
ชุมชน
- สงเสริมการใชพลังเครือขายองคกรชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับ สรา งชองทางการสื่อสาร
ระหวางกันของกลไกการพัฒนาชุมชน
- สรางแรงจูงใจเพือ่ กระตุน การทํางานใหผนู าํ องคกร และเครือขายองคกรชุมชน
- พัฒนาหมูบาน ชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดองดวยหลักประชารัฐเนนหมูบานที่มีปญหา
ยาเสพติดและมีความไมสงบเรียบรอย มุงใหทุกหมูบานเปนหมูบานปลอดยาเสพติด และความรุนแรง
4. สรางพืน้ ทีป่ ลอดภัย 24 ชัว่ โมงทีอ่ ุนใจ ในชุมชนเมือง ชุมชนเสีย่ ง พืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว
5. โดยสรางพืน้ ทีเ่ ฝาระวังโดยการติดตัง้ กลองวงจรปดในพืน้ ทีท่ องเทีย่ ว,พืน้ ที่เสีย่ ง, ชุมชนเมืองใหครอบคลุม
ทัว่ ทุกพืน้ ที่
6. สงเสริมความเขาใจในความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปประเทศ ใหประชาชนเขาถึงความรู
ของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขอยางแทจริง ลดปญหาความแตกแยก
ของชุมชน ดวยกลไกศูนยดํารงธรรมที่รวดเร็ว สรางใหมรูปแบบการจัดการของศูนยดํารงธรรมในระดับหมูบาน
ตําบล อําเภอ ที่เขมแข็ง
7. เตรียมความพรอมการจัดการชุมชนรับการเปนเมืองแหงพลวัตในอนาคต โดย
- พัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรูช มุ ชนใหเปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการชุมชนสงเสริมการใชระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาตนเองทุกระดับและพัฒนากลไกและเครือ่ งมือในการบูรณา
การแผนชุมชนจังหวัดพิจิตร
- เผยแพรผลงานและองคความรูข องผูนํา องคกร เครือขายและหมูบานที่ผานมาตรฐาน การพัฒนา
ชุมชน (มชช.) เพื่อสงเสริมการพัฒนาแบบพึ่งตนเองและการจัดการความรูของชุมชน สงเสริมใหผูนํา
องคกร และเครือขายองคกรชุมชน ใชศูนยเรียนรูชุมชน
- มาตรฐานการพัฒนาชุม ชนและแผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนจัดมหกรรมแสดงผลสําเร็จของ
หมูบ า นในการบริหารจัดการชุมชนสูช มุ ชนเขมแข็ง
- พัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการหมูบ า นใหมคี วามเขมแข็ง และสงเสริมใหมกี ารจัดธรรมนูญ
หมูบานในทุกหมูบาน
- เสริ มสร างขี ดความสามารถของผู นาํ ท อ งที่ ให มีศัก ยภาพในการนํ า พื้ น ที่ สู ก ารพั ฒ นาและการเป น
แบบอยางทีด่ กี บั ประชาชน และรวมมือกับภาคีทกุ เครือขายในการสงเสริมและขับเคลือ่ นหมูบ า นมัน่ คง
และความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน
8. สรางเครือขายความรวมมือของประชาชนในการแจงขาวสารที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
9. สงเสริมเครือขา ยประชาชนและกลุมอาสาสมัครใหเขมแข็งเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ทั้งปญ หายาเสพติด
และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
10.จัดตั้งศูนยรับแจงและประสานงานขอมูลขาวสารทางเสียงประจําชุมชน ยกระดับหอกระจายขาวหมูบา น
ใหเปนศูนยสื่อสารประชาสัมพันธของหมูบาน ที่มีความพรอมของอุปกรณ ขอมูล พัฒนาผูใหญบา น และผูแทนใหมี
ขีดความสามารถในการสื่อสารขอมูลขาวสาร
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11.ขยายพื้นที่การพัฒนาหมูบานที่มีค วามเขม แข็งของคณะกรรมการหมูบานตนแบบในระดับคุณภาพให
เกิดขึน้ ในทุกตําบล
12.พัฒนาผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ การพัฒนาชุมชนของจังหวัดเพชรบุรเี ขมแข็ง โดย
- สรางระบบขอมูลของผูน าํ องคกร และเครือขายองคกรชุมชนแบบบูรณาการทุกกิจกรรมในพืน้ ที่
- พัฒนาขีดความสามารถของผูนําองคกร และเครือขายองคกรชุมชนในระบบ เชน ผานหลักสูตรการ
พัฒนาผูน ําของสถาบันการพัฒนาชุมชน และนอกระบบ เชน ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน การ
เสริมสรางพลังองคกรผูนํา อช.ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน สนับสนุนกิจกรรมผูนํา
อช.ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบ า น/ชุมชน
- คนหา สราง และพัฒนาผูนํารุนใหมพัฒนาผูนําพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
- พัฒนาศักยภาพกลไกและวิธกี ารจัดการชุมชนแบบบูรณาการในพืน้ ทีแ่ ละสรางคุณคาอาสาสมัครในงาน
พัฒนาชุมชน
แผนงาน โครงการ และผูร บั ผิดชอบ
1. โครงการจัดการชุมชนรับการเปนเมืองแหงพลวัตในอนาคต (อําเภอ)
2. โครงการพัฒนาเครือขายประชารัฐจัดการชุมชน (อําเภอ)
3. โครงการหมูบ า นอยูเ ย็นเปนสุข และพอเพียง (อําเภอ)
4. โครงการเพชรบุรีปลอดภัย (ตํารวจภูธร)
5. โครงการพัฒนาผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ การพัฒนาชุมชนของจังหวัดเพชรบุรเี ขมแข็ง (อําเภอ)

ร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสยั ทัศน
(Vision)
เปาประสงครวม
(Ultimate Goal)

ประเด็นยุท ธศาสตร
(Strategic Issues)
เปาประสงค
(Goal)
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561-2564

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเที่ย ว ระดับประเทศ”
1. ผลิตภัณฑมวลรวม
เฉลี่ยระดับจังหวัดใน
ดานการเกษตร การ
ทองเทีย่ ว การคา
การลงทุน เติบโต
อยางต อเนื่องไมนอย
กวา........ ภายใน
พ.ศ. 2564

2. จังหวัดเพชรบุรสี ามารถรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร สรางสมดุล
ระหวางการอนุรกั ษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับเคลือ่ น
สูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีขีดความสามารถในการ
รับมือภัยพิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประสิทธิภาพและธรรม
มาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการน้าํ ใหสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของน้าํ ทีเ่ ปนโมเดลที่
ประสบความสําเร็จของประเทศปญหา มูลคาความเสียหาย ลดลงไมนอ ยกวา
รอยละ...... และคาชดเชยจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติลดลงไมนอ ยกวา.....

1. การพัฒนาเมืองการค า การบริการ และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่มีคุณภาพ
1. เพชรบุรมี คี วาม
เติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ มีการ
กระจายรายไดสู
ชุมชนประชาชนมี
อาชีพและรายไดท่ี
มั่นคง เศรษฐกิจ
ฐานชุมชนเขมแข็ง

2. อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่มีค วาม
เขมแข็งครบวงจร
เชือ่ มโยงระหวาง
จังหวัด กลุมจังหวัด
ยกระดับสูภ มู ภิ าค
อาเซียน และ
นานาชาติ

กลยุทธ
2. พัฒนานักธุรกิจ
(Strategic) ผูป ระกอบการ พรอมเพิม่

3. ประชาชนทุกชวงวัยมีความมัน่ คงทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม (Social-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น การศึกษาและการเรียนรูได รับการพัฒนาคุณภาพสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากทีเ่ อือ้ ต อการพัฒนาคน
ดัชนีความมัน่ คงของการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษ ยในอยูในระดับ.... และดัชนีความสุขมวลรวมของ
ประชาชนในระดับจังหวัดเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ งไมนอ ยกวา
ระดับ...ภายใน พ.ศ. 2564

4. การกระจายรายไดมี
ความเทาเทียมกัน มาก
ขึน้ บริการทางสังคมมี
คุณภาพและมีการ
กระจายอยางทั่วถึง
รายไดตอหัวเพิ่มขึ้นเปน
.....

2. การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และใหเติบโตจาก 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ฐานการเกษตรแบบครบวงจร
อยางสมดุลและยั่งยืน
3. ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑทางการ
เกษตรมีคุณภาพ
มาตรฐานการสงออก
สินคาทางการเกษตร
สามารถสรางรายได
ใหกับจังหวัด สรางงาน
อาชีพและรายไดแก
ชุมชน ประชาชน

4. ยกระดับการทองเที่ยวสู
ศูนยกลางการทองเทีย่ วเชิง
คุ
ณ
ค
า
และมู
ล
ค
า
ของผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
นิเวศน การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
1. ยกระดับการคา
จากภู
ม
ป
ิ
ญ

ญา
เชื
่
อ
มโยงโอกาส
การทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู
การลงทุน การ
ทางการตลาดจากการ
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศนปา เขา
บริการของจังหวัด
ท
อ
งเที
ย
่
ว
การค
า
ขาย
กั
บ
กลุ
ม

และการทองเที่ยวเชิงศาสนา
รองรับการเติบโต
จั
ง
หวั
ด
การเชื
อ
่
มโยงกั
บ
การ
วัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั่งจังหวัด
ของเมือง การเปด
เป
ด
ประชาคมอาเซี
ย
น
กลุม จังหวัด และนานาชาติ
ประชาคมอาเซียน
และการขยายตัว
3. พัฒนาขีดความสามารถแก
5. ปรับระบบ
ของเมืองหลวง
บุ
ค
ลากรการท
อ
งเที
ย
่
ว
สร
า
ง
ประชาสัมพันธและการ
และปริ มณฑล
วัฒนธรรมการทองเที่ยว และพัฒนา สือ่ สาร การตลาดการ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยวของจังหวัดดวย
ทองเทีย่ วและบริการการทองเทีย่ ว กลไกของเทคโนโลยี และ
รองรับกลุมนักทองเทีย่ วระดับพรี
ระบบการตลาด
เมีย่ ม และนักทองเทีย่ วเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
ทั้งครอบครัว ผูสูงอายุ เพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร

4. พืน้ ทีป่ า เพิม่
มากขึ้น
ทรัพ ยากรธรรม
ชาติมคี วามอุดม
สมบูรณ ปญหา
ภัยทาง
ธรรมชาติลดลง
อยางตอเนือ่ ง

6. พัฒนาบุคลากร
สถาบันการเกษตร
เสริมสรางความมั่นคง
ทางการเกษตรและ
ศักยภาพการพึง่ พา
ตนเองและความมั่นคง
ทางอาหารทีย่ ง่ั ยืน

5. จังหวัด
เพชรบุรีมีดิน น้ํา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการ
พัฒนาการเกษตร
คุณภาพ
8. เพิม่ ขีดความ
สามารถทางการ
ตลาดการเกษตรที่
แขงขันไดในตลาด
คุณภาพ และ
สงออก

6. หมูบานมี
ศักยภาพในการ
พึง่ ตนเองสูง
ประชาชนมีวถิ ีชวี ติ
ดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง

7. เพชรบุรีเปนเมืองนา
อยู คนสุขภาพดี ปญหา
ความไมปลอดภัย
ปญหาสังคมของจั งหวัด
ในทุกดานลดลงอยาง
ตอเนื่อง จนผานเกณฑ
มาตรฐานและ
เปาหมายการพัฒนา
ของประเทศ

4. การเสริมสรางความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. เพชรบุรีเมืองแหง
การเรียนรู ประชาชน
ชุมชนตื่นตัวตอการ
เปลีย่ นแปลง จังหวัด
เพชรบุรีมคี วามพรอม
ในการเปนเมืองที่
พอเพียงของประเทศ

9. พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเกิดคุณคา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยัง่ ยืน จากการมี
สวนรวมของชุมชนเปนหลักเปนสําคัญ ตลอดทัง้ ตนน้าํ
กลางน้ํา ปลายน้ํา มุ งเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัด
เพชรบุรีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีสวนรวมขจัดการทุจริต
คอรรปั ชัน่ ทุกสวนราชการมีการกระจาย
อํานาจที่เหมาะสม ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการบริหารและการบริการของ
หนวยงานรัฐไมนอยกวารอยละ......

9. การคมนาคมขนสง
และระบบโลจิตติกส
จังหวัดสะดวก ปลอดภัย
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ
รองรับการคา
การเกษตร การ
ทองเที่ยว และการ
พัฒนา

13. เสริมสรางความพรอมของ
จังหวัดใหมศี กั ยภาพในการเปน
เมืองแหงการเรียนรู พรอมรับ การ
เปลีย่ นแปลงกาวสูส ากล

10. องคกรภาครัฐมี
สมรรถนะสูง บุคลากร
มีคณ
ุ ภาพ การบริหาร
จัดการมีธรรมาภิบาล
การบริการขององคกร
ภาครัฐและประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดพัฒนาสู
สากล

14. พัฒนาบริการรัฐลดความ
เหลือ่ มล้าํ ทางสังคม เพิม่
ประสิทธิภาพปฏิบตั กิ ารเชิงรุก
ของภารกิจแหงรัฐทัว่ ทุกพืน้ ที่

15. เสริมสรางชุมชนพอเพียง
16. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
10. ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการดิน น้าํ และ
เขมแข็ง เติมความมั่นคงและ
ของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโต
ทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซของธรรมชาติ
ความสงบเรียบรอยดวยกลไก
ของการคมนาคมและโลจิตติกส
เพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เปนมิตรกับ
ชุมชน หมูบ า น และการบูรณา
ตามนโยบายของรัฐบาล ทัง้ ทาง
7. เพิม่ คุณคาของผลผลิตทางการเกษตรและ สิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ดวยการเรียนรูจ ากหลักการ
การภาครัฐแบบเขมขน
บก ทางน้าํ ทางอากาศ
ทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ผานโครงการ
ขีดความสามารถทางการเกษตรของ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
เกษตรกร กลุมเกษตรกรดวยกระบวนการ
รวมกลุมและการเรียนรูการจัดการเกษตร
11. บูรณาการความรวมมือของภาคี 12. พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึง่ ตนเอง และ
17. ปรับระบบการบริหารจัดการให
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ทุกภาคสวนเพือ่ การจัดการปญหาที่ สงเสริมการสรางและขยายระบบสวัสดิการ ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่ม
นโยบายการสรางสรรคนวัตกรรมของรัฐบาล คุกคามตอปญหาสุขภาวะของชุมชน ชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคม เพือ่ รวม ประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ผานเครือขายในระดับหมูบ า น

สรางสังคมเมืองเพชรบุรนี า อยู พึง่ ตนเองได

