
ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุง่สง่เสรมิการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ 
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกบัการพฒันายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสงัคมอย่างยัง่ยืน เพื่อให้ไปสูก่ารเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยอืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่ม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพฒันาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคน  

 และชุมชนอย่างทั่วถึง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : ยกระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสง่เสรมิอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพ่ิม  

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์  1.  เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตภาพภาคการเกษตร  
กลยุทธ์  1.  ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2.  ส่งเสริมการวิจัยและพฒันา (R&D) การบรหิารจัดการองค์ความรู้เรื่องระบบ 
  3.  พัฒนาแหลง่น ้า/โครงสร้างพื นฐานเพื่อการเกษตร 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิม่ขึ นเฉลี่ย 
      ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 2.  อัตราการเพิ่มของผลผลิตสินค้าเกษตรส้าคัญเฉลี่ยเพิม่ขึ นร้อยละ ๕ ต่อปี 

 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์  2.  เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย/ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรปู 
      ปลอดภัย 
กลยุทธ์  1.  ส่งเสริม พฒันา/กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
       ทางการเกษตร 
  2.  ส่งเสริม พฒันา/ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
       ปลอดภัย 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  อัตราส่วนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ต่อจ้านวนฟาร์ม 
       ทั งหมดเพิม่ขึ นร้อยละ ๕ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์  3. เพื่อสง่เสรมิรายได้ และลดภาระหนี เกษตรกร 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสรมิรายได้ และลดภาระหนี เกษตรกร 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   3.1 สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  
       ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   1.  เพิ่มรายได้จากการทอ่งเที่ยวและเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  1.  สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง 
       วัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
  2.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน 
       การท่องเที่ยวจากทกุภาคส่วนทั งในและต่างประเทศ 
  3.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจงัหวัด 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  จ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ นร้อยละ ๔ ต่อป ี
 2.  รายได้จากการทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ นร้อยละ ๗ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   2.  การสร้างมลูค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม และการจ้าหน่าย 
       ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของที่ระลึก 
กลยุทธ์  1.  ยกระดบัผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของทีร่ะลกึ  
       ให้เช่ือมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์  1.  มูลค่าจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของทีร่ะลึก  

         เพิ่มขึ นร้อยละ ๓ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   3.  การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รบัการบรหิารจัดการเป็นอย่างดี 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ การดูแลความปลอดภัย และปัจจัยพื นฐานด้าน 
       การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
  2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกินร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสรมิสรา้งความมั่นคงของคน
และชุมชนอย่างท่ัวถึง 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น และ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพย์สิน 
กลยุทธ์  1.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  สัดส่วนคนจนลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑ ต่อป ี

2. อัตราคดียาเสพติดลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ ๕ ต่อปี 
3. อัตราคดีความ (อุกฉกรรจ์ และคดีอาญา) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 

 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั งด้านการศึกษา การสาธารณสุข 
       ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐ 
       แก่ประชาชน 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ประชาชนอายุระหว่าง ๑๕-๕๙ ปี ที่อยู่ในระบบ กศน. เพิ่มขึ นร้อยละ ๒ ต่อป ี

2. ผู้อยู่ในระบบประกันสงัคมเพิ่มขึ นรอ้ยละ ๑ ต่อป ี
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3. อัตราทารกตายต่อ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพของทุกปีน้อยกว่า ๑๕ คนต่อปี 
4. สัดส่วนจ้านวนนักเรียนด้อยโอกาสต่อจานวนนักเรียนทั งหมด ลดลงร้อยละ  

๕ ต่อปี 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   3.  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้ 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาหมูบ่้าน/ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการสร้างอาชีพเพื่อเพิม่ 
       รายได้และเสรมิสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึกตามแนวปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติขั นพื นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ น 
      ร้อยละ ๕๐ ในปี ๖๔ 
 2.  จ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ นปลีะ  
      ๔๔ หมู่บ้าน 
  3.  การเข้าถึงบริการของผูป้่วยสุขภาพจิตไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
  4.  จ้านวนแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพิม่ขึ นจ้านวน ๒ ต่อปี 

5. สัดส่วนนักเรียนในสายวิชาชีพต่อจานวนนักเรียนทั งหมดเพิม่ขึ นร้อยละ  
๒ ต่อปี 

6. สัดส่วนจ้านวนผู้ทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานต่อจ้านวนแรงงานที่
เข้ารับการทดสอบใน ๖ สาขาอาชีพ เพิ่มขึ นร้อยละ 3 ต่อป ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   1.  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของฐานทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์  1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
  2.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการอนรุักษ์และใช้ประโยชนจ์าก 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  จ้านวนพื นที่ป่าไม้เพิม่ขึ นร้อยละ ๐.๐๐๒๕ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์  1.  การจัดการขยะและของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๕ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   3.  สร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการใช้พลงังานทดแทน หรือใช้ประโยชน์ 
       จากสิ่งเหลอืใช้ 
กลยุทธ์  1.  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการ 
        ใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  อัตราการใช้พลงังานทดแทนแตล่ะประเภทเพิม่ขึ น ร้อยละ ๓ ต่อป ี

2. อัตราการใช้ประโยชนจ์ากของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ ต่อ 
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   4.  การป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยธรรมชาติ 
กลยุทธ์  1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รบัความเสียหายจากภัยพิบัตทิางธรรมชาติในแต่ละ 
      ประเภทภัย (ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย) ลดลงร้อยละ ๒ ต่อปี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสรา้งความพร้อมต่อ AEC 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   1.  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์  1.  ยกระดับมาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิม่ขึ นเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อปี 

2. ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื นฐานเพิม่ขึ นร้อยละ ๒ ต่อปี 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   2.  มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพิ่มสูงขึ น 
กลยุทธ์  1.  เพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจสิติกส์  
       และโครงสร้างพื นฐาน 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ เพิม่ขึ นเฉลี่ยร้อยละ  

๑๐ ต่อป ี
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่ง สถานทีเ่กบ็สินค้าและการคมนาคม เพิ่มขึ น

เฉลี่ยรอ้ยละ ๕ ต่อปี 
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   3.  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ์  1.  ส่งเสริมการลงทุน และยกระดับการพฒันาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบั 
       สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์   1.  ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลดลงรอ้ยละ ๕ ต่อป ี
 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์   4.  ผลิตภาพแรงงานเพิม่สงูขึ น 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพฒันาบุคลากร การผลิต 
       แรงงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตัวชี วัดประเด็นยุทธศาสตร์  1.  ผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึ นร้อยละ ๒ ต่อปี 
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