นโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
จังหวัดอุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
“อุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน Uthaithan i go together””

--------------1. การกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานีได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แนวคิด “อุทัยธานี ก้าวไป
ด้วยกัน Uthaithan i go together ” เพื่อร่วมกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา “ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก ”
เป้าหมายการพัฒนารวม
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
3. ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิตและเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสมดุลรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่1 :

สร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ของจังหวัดสู่สากล

มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บริการ
ด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่มาจากพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวั ด แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured
Attractions) เช่นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยให้
เกิดความปลอดภัย ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนในอนาคตการ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม สั งคม และวั ฒ นธรรมโดยส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยเร่งการประชาสัมพันธ์ การ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการและจัดหาตลาดด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism)
เป้าหมายการพัฒนา
สถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้เยี่ยมเยือน (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)
3. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (ปีละ 15%)
4. จานวนแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน/รางวัล
ด้านการท่องเที่ยว
“ – อุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน Uthaithani go together-”
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แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด และเชื่อมโยงธุรกิจ
บริการต่อเนื่อง
2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ สามารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ
เหมาะสม
4. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดหาตลาดการท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ (Green
and Eco tourists)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :

ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ เกษตรกรและ
ผู้บริโภคปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์ สัตว์ประมงและปัจจัยการผลิตจัดหา/
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดในลักษณะ
การเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มอานาจในการต่อรองในตลาดสินค้าเกษตร
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. ประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั รองมาตรฐานปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้)
2. ร้อยละสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่ผลิตและจาหน่ายในจังหวัดอุทัยธานี
มีมาตรฐานปลอดภัย
3. ร้อยละปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น (อ้อย ข้าวนาปี มันสาปะหลัง)
4. จานวนผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (โค กระบือ ไก่)
5. จานวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริม/ พัฒนา
6. ปริมาณน้าที่ใช้การได้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค (เพิ่มขึ้นจากแผนบริหาร
จัดการน้า)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตร การแปรรูป การตลาดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานให้มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและเพิ่มอานาจการต่อรองใน
ตลาดสินค้าเกษตร
3. พัฒนาและบริหารจัดการน้า เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค อย่างมีแบบแผน
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. การพัฒนาสายพันธุ์ พืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
“ – อุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน Uthaithani go together-”

-3ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
เน้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึงด้านสุขภาพอนามัยการสาธารณสุขการศึกษาการมีงานทาการมีรายได้การอานวยความยุติธรรมควบคู่กับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ
และระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นต่อประชาชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย
2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทัว่ ถึง
4. ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน(ลดลง)
2. ร้อยละจานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
3. จานวนคดีที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว ไม่เกิน 2 รายต่อปี
4. ร้อยละผลการบังคับใช้กฎหมายจราจร (10 ข้อหาหลัก) ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปี
5. จานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปราชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มขึ้นต่อปี)
6. ร้อยละจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง(ลดลงร้อยละ 80 ทุกปี)
7. ร้อยละความครอบคลุมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ (เพิ่มขึ้น)
8. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ/บริการภาครัฐ 5 ด้าน (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่อยู่
อาศัย, การทางานการมีรายได้ และสวัสดิการทางสังคม) (เพิ่มขึ้น)
9. จานวนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (แห่ง)
10. จานวนผู้สูงอายุมีรายได้จากการประกอบอาชีพ (เพิ่มขึ้น)
11. ร้อยละผูส้ ูงอายุได้รบั การประเมินความสามารถในการดูแลตัวเองเพื่อประกอบกิจวัตรประจาวัน
(ADL)
12. ร้อยละ Healthy Ageing (ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
13. ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
(ผ่านเกณฑ์)
14. ปริมาณน้าที่ใช้การได้เพื่อการอุปโภค-บริโภค (เพิ่มขึ้นจากแผนบริหารจัดการน้า)
15. ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงชนบทที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 2
(IRI ไม่เกิน 4.05)
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างการอานวยความยุตธิ รรม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความ
มั่นคง
2. เสริมสร้างการนาทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคม
3. สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเสริมความปลอดภัยทางถนน และระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
รวมถึงจิตสานึกในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับประชาชน
“ – อุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน Uthaithani go together-”
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5.
6.
7.
8.

พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
พัฒนาระบบการดูแล และส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการสาธารณสุขและสังคมอย่างทั่วถึง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และเป็นระบบบน
พื้นฐานการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
เน้นการดูแลรักษาฟื้นฟูป้ องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับครัวเรือนองค์กร
สถานศึกษา และชุมชนโดยเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัด ได้แก่ปัญหาน้าและขยะมูลฝอยด้วย
การปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานทีร่ าชการ
4. สนับสนุนการนาวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานและใช้พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพชุมชน
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนจานวนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
2. คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน (WQI)
4. ขยะตกค้างได้รับการกาจัด (จากทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัด)
5. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีละ 100,000 kWh
6. เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนปีละ 200 Ton of oil equivalent (Toe)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพืน้ ที่เสี่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรพื้นทีป่ ่าไม้
3. เฝ้าระวังและป้องกันคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
2. การทบทวนวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการในพื้นที่ฯ ของจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานีได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การ เพื่อให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพการณ์ บริบท และความต้องการในพื้นที่ และมีการสือ่ สารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจทัว่ ทั้งองค์การอย่างแท้จริง ร่วมกันทางาน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัตใิ นพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
“ – อุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน Uthaithani go together-”

-5- การลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ในโอกาสที่มาดารง
ตาแหน่งใหม่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้วา่ ราชการจังหวัดอุทัยธานี (1) (2) ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิราชการแก่ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การองค์การส่วน
ท้องถิ่น และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 8 อาเภอของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน
2561
- การสร้างการรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การฯ เพื่อการขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวาง และหลากหลาย เช่น
(1) เว็บไซด์ของจังหวัด www.uthaithani.go.th /เว็บไซด์ของหน่วยงาน / ไลน์กลุ่ม
(2) สื่อสิงพิมพ์ /วารสาร / รายงานประจาปี เป็นต้น
(3) สื่อมวลชนท้องถิน่
(4) การประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
/ การประชุมระดับอาเภอ การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน / การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดอุทัยธานี ( ก.บ.จ.) / การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น
(5) สร้าวการรับรู้ผา่ นกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอท้องที่ และท้องถิ่น
และผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน หมู่บ้าน / สถานีวิทยุชุมชน
- การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนใหม่ ( รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ) และการยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565) และยกร่างแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโอกาส และศักยภาพ ตลอดจนปัญหา และความต้องการในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในประเด็นการพัฒนาหลัก 4 ด้าน ( ท่องเที่ยว / เกษตร / สังคม และคุณภาพชีวิต /
สิ่งแวดล้อม) และขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
- การประชุมคณะทางานฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ ทบทวนศักยภาพ และ
สภาพแวดล้อมของจังหวัด และการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด และประเด็นการพัฒนาฯ ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และการมอบหมายให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวของไปร่วมกาหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัด
- การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 5 ปี
( พ.ศ. 2561-25654) และยกร่างแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความ
คิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประสาน
ให้อาเภอ 8 อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปรับฟังความคิดเห็น และความต้องการ
ของประชาชน และจัดทาแผนงาน / โครงการ เพื่อจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2563
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- การปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2.1 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการของจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
เอกภาพ และความสามารถในการบูร ณาการ เพื่อ ประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิด ผลสั มฤทธิ์ อ ย่างมีดุ ลยภาพ และ
เป้าหมายของประเทศ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ประกอบด้วย
มั่นคง : สังคมอุทัยธานีมีความสงบสุข ชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
มั่งคั่ง : ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสร้างคุณค่า และความเข้มแข็งให้กับสินค้า
และบริการของจังหวัด และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างบูรณาการ
ยั่งยืน : การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ความเหมาะสม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และคนในจังหวัดมีความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์
2.2 ทีมอุทัยธานี ก้าวไปด้วยกัน “ Uthaithani go together ”
คุณธรรม : ยึดมั่นในความถูกต้อง หลักธรรมาภิบาล และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
จริยธรรม : จริงใจ จริงจัง กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ กล้าทาในสิ่งทีถ่ ูกต้อง
วิสัยทัศน์ดี : จัดลาดับความสาคัญ บริหารความเสี่ยง ทางานร่วมกัน ก้าวไปด้วยกัน
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยึดถือความสุจริต และโปร่งใส และเป็นแบบอย่าง
การประพฤติที่ดีส่งเสริมให้สังคมได้ร่วมปฏิบัติยึดถือร่วมกันต่อไป
พัฒนาพื้นที่ : ปัญหา และความเดือดร้อนของพื้นที่ และประชาชน ต้องได้รบั การแก้ไข
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นโยบายสาคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2562
การทางานพัฒนาในพื้นที่ : แก้ไขปัญหาเดิมให้ลุล่วง/ ขับเคลื่อนงานปัจจุบัน / มองไกลอนาคต
3.1 นโยบายด้านความมั่นคง
- การเทิดทูนและธารงไว้สถาบันหลักของชาติ
- โครงการจิตอาสา ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง และประชาชนร่วมลงมือปฏิบัติ
- การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของ
คนในชาติ
- การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” พัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
- การขับเคลื่อนการปฏิรปู การศึกษา และการน้อมนากรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัตจิ นเป็นวิถชี วี ิต (Way of Life) ด้วยการกล่อมเกลาคนให้เป็นคนดีตงั้ แต่ระดับครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
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3.2 นโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม การจัดระเบียบสังคม เพื่อสังคมสงบสุข
- ศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ และศูนย์ดารงจังหวัด ต้องเป็นทางออก / คาตอบในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และให้บริการประชาชน
- การจัดระเบียบสังคม
- การบาบัดทุกข์ บารุงสุข ของประชาชนเชิงรุกในพื้นที่ ในลักษณะประชารัฐ
- การขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล “ อุทัยธานีโมเดล ”
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การพัฒนาการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.3 นโยบายด้านการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- การสร้างรายได้ครัวเรือน ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร การบริหารจัดการน้า การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของจังหวัด ให้สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ
- การพั ฒนาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ และการเพิ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการดารงชีวิตของประชาชน
การเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณฯ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของมาตรการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ยึดพื้นที่เป็นหลักในการทางาน (Area-base Development Approach)
3.4 นโยบายบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างบ้านเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมสร้าง “ เสน่ห์อุทัยธานี ”
- การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เป็นวาระที่สาคัญของจังหวัด “ จั ง หวั ด สะอาด ” สร้ า งแรงกระตุ้ น
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็ น พลั ง ในการทางาน
- การฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
3.5 นโยบายด้านอื่น ๆ
- บูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาภัยในพื้นทีจ่ ังหวัด
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐของจังหวัดให้
มีทักษะ องค์ความรู้วิทยาการที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง มีความสมดุลในการทางาน และการดาเนินชีวิต
- การบริหารบ้านเมืองที่ดี ดาเนินงานแผนงาน /โครงการที่สร้างประโยชน์ในพื้นที่ เป็นความต้องการ
ของประชาชน อย่างโปร่งใส และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
- การท างานเชิ งรุ ก ท างานเป็ น ที ม “ อุ ทั ยธานี ก้ า วไปด้ ว ยกั น Uthaithani go together ”
เพื่อแสดงถึงพลังในการทางานของทีมอุทัยธานี ในการร่วมแรง ร่วมใจการทางานอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน สร้างสังคมอุทัยผาสุกอย่างยั่งยืน
--------------------
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