วิสัยทัศน์
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่
น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

พันธกิจ
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบ
ครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มคี ุณภาพ
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ
ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด
สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์รวม
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเทีย่ ว การค้า
การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลือ่ นสู่เศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีขดี ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ําให้สมดุล
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic
Security) และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึน้ บริการทางสังคมมีคณ
ุ ภาพ และมี
การกระจายอย่างทั่วถึง
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรโี ปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การเสริมสร้างความมั่นคง
สันติสุข และสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

1.1 บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่านเครือข่าย
ในระดับหมู่บ้าน
1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัสดิการสังคมเพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้
1.3 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล
1.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่
1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น

2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเป็นสําคัญ ตลอดทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ํา และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร
และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และให้เติบโตจาก
ฐานการเกษตรแบบครบวงจร

3.1 พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและศักยภาพการพึ่งพาตนเองและ
ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน
3.2 เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่ม
และการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล
3.3 เพิ่มขีดความ สามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพ และส่งออก

4) การพัฒนาเมือง การค้า
การผลิต การบริการ
และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ

4.1 ยกระดับการค้าการลงทุน การผลิต การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียน
และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล
4.2 พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาส
ทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิตติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
4.4 ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
4.5 พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้ง
ครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ
4.6 ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทัง่ จังหวัด กลุม่ จังหวัด และนานาชาติ
4.7 ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยกลไกของเทคโนโลยี
และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

วิสัยทัศน์

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564)

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่
น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

พันธกิจ
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบ
ครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มคี ุณภาพ
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ
ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด
สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์รวม
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเทีย่ ว การค้า
การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลือ่ นสู่เศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีขดี ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ําให้สมดุล
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic
Security) และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึน้ บริการทางสังคมมีคณ
ุ ภาพ และมี
การกระจายอย่างทั่วถึง
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรโี ปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1) การเสริมสร้างความมั่นคง
สันติสุข และสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
1.2 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัยปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
1.3 เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็น
เมืองที่พอเพียงของประเทศ

2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และให้เติบโตจาก
ฐานการเกษตรแบบครบวงจร

4) การพัฒนาเมืองการค้า
การผลิต การบริการ
และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ

2.1 พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง
2.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ

3.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้
ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ประชาชน

4.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจ
ฐานชุมชนเข้มแข็ง
4.2 การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิตติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบรองรับการค้าการเกษตร
การท่องเที่ยว และการพัฒนา
4.3 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลการบริการขององค์กรภาครัฐและ
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล
4.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งครบวงจรเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัดยกระดับสู่ภูมิภาค
อาเซียน และนานาชาติ

