สวนที่ 3

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญ
เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด
วิสัยทัศนจังหวัดอํานาจเจริญ
“เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูส ากล”
จังหวัดอํานาจเจริญกําหนดวิสัยทัศนวา “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทาง
การคาสูสากล” โดยมีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาที่ตองการจะบรรลุเปาหมาย 3 ประการ คือ
1. พัฒนาใหประชาชนเปน “คนดี” โดยมีการศึกษาดี มีคุณธรรมความประพฤติดี และมีจิตใจที่ดี
งาม
2. พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพใหแกประชาชนเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขัน เพื่อใหประชาชนชาวอํานาจเจริญมี “รายไดดี” โดยมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการเกษตรกรรม การแปรรูปสินคาการเกษตร การพัฒนาสินคาโอทอป โดยยึดแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป นกรอบแนวทางในการดํ าเนิ นงาน และขยายตลาดการคา โดยใชจุด ผอ นปรน
การคาชายแดนอําเภอชานุมาน - บานเหลาหมากฮูด เมืองไซภูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และใช
เส น ทางหมายเลข 212 (ถนนชยางกู ร) เชื่ อมโยงการค าไปยั งด านถาวรมุ ก ดาหาร – สะหวั น นะเขต
สปป.ลาว และดานถาวรชองเม็ก – จําปาสัก สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา และตอนใตสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตของประชาชนชาวอํ านาจเจริญ ให มี “สุ ขภาพดี” ที่มุ งเน นการป องกั น
โดยการพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชนใหสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี เพื่อลดอัตรา
การเจ็บปวย และดําเนินการอนุรักษ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัดใหเหมาะสม และ
เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของประชาชน

พันธกิจจังหวัดอํานาจเจริญ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา
สาธารณสุขและความเขมแข็งของสังคม
3. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคาและการทองเที่ยว
5. การสรางความเขมแข็งเครือขายวิสาหกิจชุมชน/OTOP และเสริมสรางขีดความสามารถให
ผูประกอบการ
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6. การยกระดับทักษะบุคลากร แรงงาน สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม
7. การเสริมสรางพันธมิตร เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการคาชายแดนเพื่อเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงครวมจังหวัดอํานาจเจริญ
1. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มนั่ คง เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ขยายตัวอยางตอเนื่อง
2. ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรจงั หวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค : เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอยางตอเนื่อง ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึน้ จํานวน
1,800 ราย ภายในป พ.ศ. 2564
2. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรปลอดภัย เพิม่ ขึ้นจํานวน 1,800 ราย ภายในป
พ.ศ. 2564
3. ผลผลิตตอไรขาวหอมมะลิของเกษตรกรรายใหม เพิ่มขึน้ ไมนอยกวา 450 กก./ไร
4. จํานวนแปลง/ฟารมที่ยื่นขอตรวจรับมาตรฐานไดรบั การรับรอง เพิ่มขึ้นรอยละ 60 ภายในป
พ.ศ. 2564
5. จํานวนแปลง/ฟารม ที่ยื่นขอตรวจรับมาตรฐานอินทรียไ ดรบั การรับรอง เพิ่มขึน้ รอยละ 60
ภายในป พ.ศ. 2564
6. จํานวนคูค าของสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป (Matching) ทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ เพิ่มขึน้ 20 ราย ภายในป พ.ศ. 2564
7. สินคาเกษตรที่ไดรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 12 ผลิตภัณฑ ภายในป พ.ศ. 2564
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ เกษตรอินทรียและการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
โดยยึดแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรสูระบบมาตรฐาน เชน GAP, GSP และอินทรีย เปนตน
3. สงเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการเพื่อการผลิต การแปรรูป
และสรางนวัตกรรมสินคาเกษตร
4. ขยายตลาดสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปทั้งในและตางประเทศ
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ตารางแสดงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล
ประเด็น
ยุทธศาสตร
พัฒนาการผลิต
ขาวหอมมะลิ และ
สินคาเกษตร
ปลอดภัย

เปาประสงค
ตัวชี้วัดประเด็น
เชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

คาเปาหมาย

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

กลยุทธ

1.จํานวน
เกษตรกรที่ทํา
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น
2.จํานวน
เกษตรกรที่เขารวม
โครงการเกษตร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น

450
ราย

450
ราย

450
ราย

450
ราย

1,800
ราย

กลยุทธที่ 2

450
ราย

450
ราย

450
ราย

450
ราย

1,800
ราย

กลยุทธที่ 1

3.ผลผลิตตอไรขาว
หอมมะลิของ
เกษตรกรรายใหม
เพิ่มขึ้น

ไมนอย
กวา
450
กก./ไร

ไมนอย
กวา
450
กก./ไร

ไมนอย
กวา
450
กก./ไร

ไมนอย
กวา
450
กก./ไร

ไมนอยกวา 450
กก./ไร

กลยุทธที่ 1

เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

4.จํานวนแปลง/
ฟารมที่ยื่นขอตรวจ
รับมาตรฐานไดรับ
การรับรอง เพิ่มขึ้น

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

กลยุทธที่ 3

เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

5.จํานวนแปลง/
ฟารม ที่ยื่นขอ
ตรวจรับมาตรฐาน
อินทรียไดรับการ
รับรอง เพิ่มขึ้น

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

รอยละ
60

กลยุทธที่ 3

เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

6.จํานวนคูคาของ
5 ราย
5 ราย
5 ราย
5 ราย
สินคาเกษตรและ
สินคาเกษตรแปร
รูป (Matching)
ทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ
เพิ่มขึ้น
7.สินคาเกษตรที่
3
3
3
3
ไดรับการแปรรูปเปน ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ ไมนอย
กวา

20 ราย

กลยุทธที่ 4

12
ผลิตภัณฑ

กลยุทธที่ 5

เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

เศรษฐกิจจังหวัด
ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนมี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาประสงค : ประชาชนมีน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

กลยุทธ

1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึน้ 18,600 ไร ภายในป พ.ศ. 2564
2. ครัวเรือนสามารถเขาถึงการบริการน้ําเพื่อใชในการอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น รอยละ 80
ภายในป พ.ศ. 2564
3. จํานวนหมูบานที่ประสบภัยแลงซ้ําซากลดลง รอยละ 5 ตอป

1. ปรับปรุงและขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
2. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3. บริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขน้ําทวม/น้ําแลง

ตารางแสดงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล
ประเด็น
ยุทธศาสตร
บริหารจัดการน้าํ
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

เปาประสงค
ตัวชี้วัดประเด็น
เชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

คาเปาหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

กลยุทธ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง

1.พื้นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ้น

4,600
ไร

4,600
ไร

4,600
ไร

4,600
ไร

18,400
ไร

กลยุทธที่ 1

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง

2.ครัวเรือน
สามารถเขาถึงการ
บริการน้ําเพื่อใชใน
การอุปโภค –
บริโภคเพิ่มขึ้น

รอยละ
50

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
80

กลยุทธที่ 2

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง

3.จํานวนหมูบ าน
ที่ประสบภัยแลง
ซ้ําซากลดลง

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

กลยุทธที่ 3
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา อุตสาหกรรม การลงทุน
การทองเที่ยวและการบริการสูสากล

เปาประสงคที่ 1 : ระบบโครงสรางพื้นฐานสามารถเชือ่ มโยงระบบการคา การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียนไดอยางรวดเร็ว
เปาประสงคที่ 2 : แรงงานมีฝมือและทักษะที่เพิ่มขึ้น มีโอกาส มีทางเลือก ในการประกอบอาชีพ
และไดรับความคุมครอง
เปาประสงคที่ 3 : ผลิตภัณฑ OTOP ยกระดับสูเ ศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐาน
และเพิ่มชองทางการตลาดสูอาเซียน
เปาประสงคที่ 4 : การคา การบริการ และการทองเทีย่ วชายแดนขยายตัวอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

2564

1. มีถนนทีไ่ ดมาตรฐานเพิม่ ขึ้น 120 กิโลเมตร ภายในป พ.ศ. 2564
2. จํานวนแรงงานที่ไดรบั การพัฒนาศักยภาพ 1,000 คน ภายในป พ.ศ. 2564
3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
4. จํานวนผูป ระกอบการที่ไดรบั การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน จํานวน 240 ราย
ภายในป พ.ศ. 2564
5. แหลงทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 28 แหง ภายในป พ.ศ. 2564
6. จํานวนนักทองเที่ยวและผูมาเยี่ยมเยือน ไมนอยกวา 1,120,000 คน ภายในป พ.ศ.
2564
7. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 2 ของปที่ผานมา พ.ศ.2561-

กลยุทธ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และสิง่ อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน
การทองเที่ยว และการคาชายแดน
2. สงเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
3. พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวและบริการใหไดมาตรฐาน
4. สงเสริมพัฒนาฝมอื แรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ การมีงานทํา รวมทั้ง
สวัสดิการ ความมัน่ คง และความปลอดภัยในการทํางาน
5. พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหไดมาตรฐาน สูเศรษฐกิจสรางสรรค และเพิ่มชองทางการตลาด
6. เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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ตารางแสดงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล
ประเด็น
ยุทธศาสตร
สงเสริมและ
ยกระดับการคา
ชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การ
ลงทุน การ
ทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล

เปาประสงค
เชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

กลยุทธ

30
กิโลเมตร

30
กิโลเมตร

30
กิโลเมตร

120
กิโลเมตร

กลยุทธที่ 1

250
คน

250
คน

250
คน

250
คน

1000
คน

กลยุทธที่ 4

3.รายไดจากการ
จําหนาย
ผลิตภัณฑ OTOP
เพิ่มขึ้น

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

รอยละ
5

กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 5

4.จํานวน
ผูประกอบการที่
ไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

60
ราย

60
ราย

60
ราย

60
ราย

240
ราย

กลยุทธที่ 6

การคา การบริการ
และการทองเที่ยว
ชายแดนขยายตัว
อยางตอเนื่อง
การคา การบริการ
และการทองเที่ยว
ชายแดนขยายตัว
อยางตอเนื่อง

5.แหลงทองเที่ยว
ไดรับการปรับปรุง
และพัฒนา

7
แหง

7
แหง

7
แหง

7
แหง

28
แหง

กลยุทธที่ 3

6.จํานวน
นักทองเที่ยวและ
ผูมาเยี่ยมเยือน

ไมนอยกวา
280,000
คน

ไมนอยกวา
280,000
คน

ไมนอยกวา
280,000
คน

ไมนอยกวา
280,000
คน

ไมนอยกวา
1,120,000 คน

กลยุทธที่ 3

การคา การบริการ
และการทองเที่ยว
ชายแดนขยายตัว
อยางตอเนื่อง

7. รอยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลคา
การคาชายแดน

รอยละ 2
ของปที่
ผานมา

รอยละ 2
ของปที่
ผานมา

รอยละ 2
ของปที่
ผานมา

รอยละ 2
ของปที่
ผานมา

รอยละ 2
ของปที่ผานมา

กลยุทธที่ 3

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

30
กิโลเมตร

2.จํานวนแรงงาน
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ระบบโครงสราง
1.มีถนนที่ได
พื้นฐานสามารถ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
เชื่อมโยงระบบ
การคา การลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียนได
อยางรวดเร็ว
แรงงานมีฝมือและ
ทักษะที่เพิ่มขึ้น มี
โอกาส มีทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ
และไดรับความ
คุมครอง
ผลิตภัณฑ OTOP
ยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคและ
มาตรฐานและเพิ่ม
ชองทางการตลาดสู
อาเซียน
ผลิตภัณฑ OTOP
ยกระดับสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคและ
มาตรฐานและเพิ่ม
ชองทางการตลาดสู
อาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
เปาประสงคที่ 1 : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และภาคีสุขภาพมีสว นรวม
ในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม
เปาประสงคที่ 2 : ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษามีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปาประสงคที่ 3 : สังคมมีความสมานฉันท มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พื้นที่ชายแดน
มีความมั่นคง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับ 5
2. รอยละของมูลคาความสูญเสียที่ลดลงจากการเกิดอุบตั ภิ ัย รอยละ 10 ตอป
3. จํานวนกิจกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่รว มดําเนินการกับ
ประเทศเพื่อนบาน 12 ครั้ง ภายในป พ.ศ. 2564
4. จํานวนกิจกรรม/จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
หลักของชาติ ไมนอ ยกวา 200 ครั้ง หรือ 140,000 คน ภายในป พ.ศ. 2564
5. สถานบริการสุขภาพภาครัฐผานการรับรองมาตรฐาน HA รอยละ 100 ภายในป พ.ศ.
2564
6. ผูปวยนอกไดรบั บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกทีไ่ ดมาตรฐาน รอยละ
40 ภายในป พ.ศ. 2564
7. จํานวนนักเรียน นักศึกษา เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และประชาชนทัว่ ไป ที่มีความรู
ความเขาใจในกระบวนการแนะแนวอาชีพ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ของตนได รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564
8. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 – 59 ป เฉลี่ย 8.90 ป ภายในป พ.ศ. 2564
9. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ชัน้ ม. 3 39.33 คะแนน ภายในป พ.ศ. 2564
10. เด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดรบั การพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาอยางครอบคลุม
ทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564
11. ภาคีเครือขายทางการศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564
12. ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ จปฐ. ลดลง รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2564
13. จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ ดรบั การเสริมสรางภูมคิ ุมกัน และพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหมคี วาม
เขมแข็ง รอยละ 70 ภายในป พ.ศ. 2564
14. จํานวนประชากรที่เลนกีฬา/ออกกําลังกายเพิ่มขึน้ รอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2564

กลยุทธ
กลยุทธดานการเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
1. เสริมสรางความปรองดองใหสังคมมีความสมานฉันท มีจิตสํานึกและกระบวนการมีสวนรวมใน
การปกปอง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย
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2. เสริมสรางศักยภาพในการรักษาความมัน่ คงภายใน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินที่เกิดจากสา
ธารณภัย และภัยอืน่ ๆ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานดานความมั่นคงปลอดภัย
บริเวณชายแดน
3. เสริมสรางองคความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตและสังคม
กลยุทธดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ สงเสริมการจัดการสุขภาพ และชุมชนแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมเอื้อ
ใหสังคมอยูด ีมีสขุ
5. เพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกชวงวัยอยางเทาเทียมและทั่วถึง
6. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวติ ใหแกประชาชน
7. เพิ่มทักษะดานอาชีพใหแกผมู ีรายไดตา่ํ กวาเกณฑ จปฐ.
8. พัฒนาขีดความสามารถและโครงสรางพืน้ ฐานดานกีฬา
9. เสริมสรางคุณธรรมและภูมคิ ุมกันทางสังคม

ตารางแสดงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล
ประเด็น เปาประสงค
ยุทธศาส เชิงยุทธศาสตร
ตร
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
และ
เสริมสราง
ความมั่นคง
ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔

กลยุทธ

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

กลยุทธที่ 2

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 10

กลยุทธที่ 3

3
ครั้ง/ป

3
ครั้ง/ป

3
ครั้ง/ป

12
ครั้ง

กลยุทธที่ 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

สังคมมีความ
สมานฉันท มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พื้นที่
ชายแดนมีความ
มั่นคง

1.ระดับ
ความสําเร็จในการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด

ระดับ 5

สังคมมีความ
สมานฉันท มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พื้นที่
ชายแดนมีความ
มั่นคง

2.รอยละของ
รอยละ 10
มูลคาความสูญเสีย
ที่ลดลงจากการ
เกิดอุบัติภัย

สังคมมีความ
สมานฉันท มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พื้นที่
ชายแดนมีความ
มั่นคง

3.จํานวนกิจกรรม
ความรวมมือดาน
เศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงที่
รวมดําเนินการกับ
ประเทศเพื่อนบาน

3
ครั้ง/ป

คาเปาหมาย
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สังคมมีความ
สมานฉันท มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พื้นที่
ชายแดนมีความ
มั่นคง

4.จํานวน
กิจกรรม/จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมใน
การเชิดชูเฉลิม
พระเกียรติสถาบัน
หลักของชาติ
5.สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
ผานการรับรอง
มาตรฐาน HA

ไมนอยกวา
50 ครั้ง
หรือ
35,000
คน/ป

ไมนอยกวา
50 ครั้ง
หรือ
35,000
คน/ป

ไมนอยกวา
50 ครั้ง
หรือ
35,000
คน/ป

ไมนอยกวา
50 ครั้ง
หรือ
35,000
คน/ป

ไมนอยกวา
200 ครั้ง หรือ
140,000 คน/ป

กลยุทธที่ 1

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กลยุทธที่ 4

6.ผูปวยนอกไดรับ
บริการการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือกที่ได
มาตรฐาน
7.จํานวนนักเรียน
นักศึกษา
เด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส
และประชาชน
ทั่วไป ที่มีความรู
ความเขาใจใน
กระบวนการแนะ
แนวอาชีพ เพื่อ
นําไปเปนแนวทาง
ในการประกอบ
อาชีพของตนได
8.จํานวนป
การศึกษาเฉลีย่
ประชากร
อายุ 15 – 59 ป

รอยละ
25

รอยละ
30

รอยละ
35

รอยละ
40

รอยละ
27.5

กลยุทธที่ 4

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กลยุทธที่ 5

6 ป

6 ป

6 ป

6 ป

8.90 ป

กลยุทธที่ 5

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

9.คาเฉลี่ยคะแนน
O-net ชั้น ม. 3

37.91
คะแนน

38.54
คะแนน

39.70
คะแนน

40.90
คะแนน

39.26
คะแนน

กลยุทธที่ 5

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

10.เด็กพิการและ
เด็กดอยโอกาส
ไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพและ
การศึกษาอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กลยุทธที่ 5

ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ดี และภาคีสุขภาพมี
สวนรวมในการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสม
ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ดี และภาคีสุขภาพมี
สวนรวมในการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสม
ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง

ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
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ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษามี
อาชีพและรายไดที่
มั่นคง
ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ดี และภาคีสุขภาพมี
สวนรวมในการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสม
ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ดี และภาคีสุขภาพมี
สวนรวมในการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสม
สังคมมีความ
สมานฉันท มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พื้นที่
ชายแดนมีความ
มั่นคง

11.ภาคีเครือขาย
ทางการศึกษา
จังหวัด
อํานาจเจริญมีสว น
รวมในการจัด
การศึกษา
12.ครัวเรือน
ยากจนตามเกณฑ
จปฐ. ลดลง

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กลยุทธที่ 5

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

รอยละ
50

กลยุทธที่ 7

13.จํานวน
กลุมเปาหมายที่
ไดรับการ
เสริมสราง
ภูมิคุมกัน และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหมีความ
เขมแข็ง
14.จํานวน
ประชากรที่เลน
กีฬา/ออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
70

กลยุทธที่ 9

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

รอยละ
20

กลยุทธที่ 8

15. ชุดรักษา
ความปลอดภัย
หมูบาน
ไดรับการฝกอบรม

15
หมูบาน

15
หมูบาน

15
หมูบาน

15
หมูบาน

60
หมูบาน

กลยุทธที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
พลังงาน อยางสมดุลและยัง่ ยืน
เปาประสงค : มีสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนการเพิ่ม ของพื้ น ที่ ปาไมแ ละพื้ น ที่สีเขียว เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 4,000 ไร ภายในป
พ.ศ. 2564
2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีชุมชนตนแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น 64
แหง ภายในป พ.ศ. 2564
3. คาใชจายดานพลังงานของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการลดลง รอยละ 10 ตอป
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กลยุทธ
1. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรกั ษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและเฝาระวังการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
3. สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตารางแสดงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางการคาสูสากล
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิง
ยุทธศาสตร

อนุรักษ ฟนฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดลอม
พลังงาน อยาง
สมดุลและยั่งยืน

มีสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน

1.จํานวนการเพิ่ม
ของพื้นที่ปาไม
และพื้นที่สีเขียว

มีสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน

2.อัตราการลดลง
ของพื้นที่ปาไม
เมื่อเทียบกับ
จํานวนพื้นทีป่ าไม
ทั้งหมดของ
จังหวัด

ไมเกิน
รอยละ
0.15

มีสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน

3.จํานวนองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีชุมชน
ตนแบบการ
จัดการขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ้น
4.คาใชจายดาน
พลังงานของ
กลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการ
ลดลง

มีสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

คาเปาหมาย

พ.ศ.
กลยุทธ
๒๕๖๑-๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

ไมนอยกวา
1,000
ไร

ไมนอยกวา
1,000
ไร

ไมนอยกวา
4,000
ไร

กลยุทธ 1

ไมเกิน
รอยละ
0.14

ไมเกิน
รอยละ
0.13

ไมเกิน
รอยละ
0.12

ไมเกิน
รอยละ
0.12

กลยุทธ 1

15 แหง

15 แหง

15 แหง

19 แหง

64 แหง

กลยุทธ 1

รอยละ
10
ของปที่
ผานมา

รอยละ
10
ของปที่
ผานมา

รอยละ
10
ของปที่
ผานมา

รอยละ
10
ของปที่
ผานมา

รอยละ 10
ของปที่ผานมา

กลยุทธ 3

ไมนอยกวา ไมนอยกวา
1,000
1,000
ไร
ไร

............................................................................................
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ความสอดคลองของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาระดับตางๆ

1. ความสอดคลองของประเด็น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12
ที่

1
2
3

4

5
6.
7.
8.
9.
10.

ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
การเสริมสรางและพัฒนาศัยภาพมนุษย
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ความมั่นคงพื้นที่
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 4.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ความมั่นคงพื้นที่
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได 1.พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตร
อยางยั่งยืน
ปลอดภัย
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ 2.บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยั่งยืน
5.อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ประเทศไปสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ความมั่นคงพื้นที่
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต 4.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ความมั่นคงพื้นที่
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและ
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
นวัตกรรม
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การพัฒนาภาคการเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
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2. ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับนโยบายรัฐบาล
ที่

ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ความมั่นคงพื้นที่
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
ความมั่นคงพื้นที่
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสรางโอกาส
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
เขาถึงบริการของรัฐ
ความมั่นคงพื้นที่
การศึกษาและเรียนรูทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
วัฒนธรรม
ความมั่นคงพื้นที่
การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสราง
สุขภาพของประชาชน
ความมั่นคงพื้นที่
การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ
1.พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตร
ปลอดภัย
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การเสริมสรางบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม 3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อาเซียน
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสราง
5.อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ
สมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ยั่งยืน
และยั่งยืน
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
บาล และปองกันการปราบปรามการทุจริต และ
เสริมสรางความมั่นคงพื้นที่
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล
1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

2
3
4
5
6.

7.
8.
9.
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3. ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

1

2
3
4
5.
6.
7.

ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อรองรับยุทธศาสตรพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐาน
1.พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตร
เกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
ปลอดภัย
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มี 1.พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตร
มูลคาเพิ่มสูง
ปลอดภัย
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารย 3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
ธรรมขอมยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติและกีฬาสู อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
นานาชาติ
บริการสูสากล
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
2.บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาที่ยั่งยืน
ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและ
5.อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
การพัฒนาเมืองที่สําคัญ
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
ยุทธศาสตรพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4. ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ที่

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

1 การเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิ ผลผลิตทางการเกษตร

ปศุสัตวและประมงดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย
2 การขยายฐานตลาดการทองเที่ยวคุณภาพสูงโดยการ
พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหม แหลง
ทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบานและบุคลากรทางการทองเที่ยว
และเพื่อเพิ่มและกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
3 สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการ ในดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ดานการบริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการคาสูภูมิภาค
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญ เพื่อรองรับยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
1.พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตร
ปลอดภัย
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
3.สงเสริมและยกระดับการคาชายแดน การคา
อุตสาหกรรม การลงทุน การทองเที่ยวและการ
บริการสูสากล
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ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) จังหวัดอํานาจเจริญ

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ
และสินคาเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมและยกระดับการคา
ชายแดน การคา อุตสาหกรรม
การลงทุน การทองเที่ยวและ
การบริการสูสากล

ยุทธศาสตรที่ 2
บริหารจัดการน้ําเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
- เกษตรปลอดภัย
(ขาวหอมมะลิ)
- การบริหารจัดการน้ํา
- การคาชายแดน
- พัฒนาคุณภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 5
อนุรักษ ฟนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม พลังงาน อยาง
สมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและเสริมสราง
ความมั่นคงในพื้นที่
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