ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
------------------------1. วิสัยทัศน์ : “สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ”
2. พันธกิจ :

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้
รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน
3. เป้าประสงค์ :
๑. พัฒนา ส่งเสริมการผลิต และการตลาด ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
๒. พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และเครือข่าย ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4. ค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย :
“มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด”
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
6. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 เสริมสร้า งความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญา เศรษฐ กิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตของประชาชนจังหวัดสุโขทัย
1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้ประสบภัยธรรมชาติ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้
ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจให้มีอาชีพ แล ะรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 จัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม ปรับปรุงคลอง อาคารบังคับน้า ควบคุมการส่งน้า การระบายน้า และการขุด
ลอกเปิดทางน้าสองฟากฝั่งของลาน้ายม เพื่อผันน้าเข้าคลองซอยส่งน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และพื้นที่กักเก็ บน้าใน
ลักษณะ “แก้มลิง” ที่สร้างขึ้น หรือ “แก้มลิง” ตามธรรมชาติ เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งให้เป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม
1.4 พัฒนาแ หล่งน้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
เช่น อ่างเก็บน้าแม่กองค่าย อ่างเก็บน้าแม่ราพัน การปรับปรุและพั
ง ฒนาคลองแม่ราพันตลอดสาย
1.5 สนับสนุนการทาการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เน้นเกษตรปลอดภัย ลดใช้สา รเคมี โดยให้มี
การขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสา รเคมี การพัฒนาให้ความรู้ กับเกษตรกร ในการใช้
สารอินทรีย์แทนสารเคมี การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความ สามารถ
ทางการตลาด ให้ความสาคัญกับ
การเฝูาระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า
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-21.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิและการแปรรู
ต
ปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และโอกาสทางการตลาด โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษาวิจัยตลาด รวมทั้ง ส่งเสริม
การวิจัย การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแก่เกษตรกร และพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าว พืชผัก สมุนไพร
โคเนื้อ สุกร และไก่ เป็นต้น
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.8 สนับสนุ นอุตสาหกรรมบริการใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะหัตถอุตสาหก รรม และธุรกิจ บริการ
สุขภาพ โดยสนับสนุนการวิจัยต่อยอดและออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ (Cluster) รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
1.9 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนทางการค้าและบริการ
ตามแนว East-West Economic Corridor รวมทั้ง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น
1.10 เพิ่มประสิท ธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น โดยเร่งพัฒนาทักษะฝี มือของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
1.11 จัดระบบแรงงานต่างด้าว ให้เอื้อต่อการทดแทนแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับให้
ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจได้
1.12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับชุมชนและเชิง
พาณิชย์ ให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.13 ส่งเ สริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ทั้งในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา และภาพลักษณ์ (Packaging and Branding) เพื่อ
จาหน่ายเป็นสินค้า และของที่ระลึกให้นักท่องเที(ย้่ยวายมาจากประเด็นยุทธศาสตร์2ที่ ข้อ 2.7 )
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.1 พัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ เพื่อเตรียมแหล่ง ท่องเที่ยวให้มีความพร้อม ที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้เกิดความประทับใจ โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 การจัดการ สภาพภูมิทัศน์ การดูแลสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่ องเที่ยวและสิ่งอานวย ความ
สะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดูแลและรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรของชุมชน วางมาตรการในการควบคุมการ ทิ้งขยะ และน้าเสี
างจริ
ยอย่งจัง
และสนับสนุนพัฒนาระบบกาจัดขยะ และน้าเสียแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ดูแลและรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม โดย
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกาหนดโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ และการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแ ลแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการร่วมกันทา
ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว
2.1.3 ส่ งเสริ มก ารพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร โดย
เน้น
การดูแลรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในลักษณะที่มีเรื่องราว และรูปแบบการนาเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
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-32.1.4 ส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เช่น อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาถ้าเจ้าราม โดยเน้นกิจกรรม
ที่มีความท้าทายและผจญภัย เช่น การปีนหน้าผา จักรยานเสือภูเขา และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ให้มี การ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการอุปกรณ์ และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง การอานวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
2.1.5 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคเห
นือตอนล่าง กลุ่มที่ 1
(จังหวัดพิษณุโลก,สุโขทัย,ตาก,เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์) ซึ่งสามารถเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2.1.6 ฟื้นฟู เมืองโบราณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสุโขทัย
2.1.7 ส่งเสริมหมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชน
2.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด และร่มรื่นสวยงาม รวมทั้ง พัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถปูายชี้ทางแหล่งท่องเที่ยว
และห้องน้า เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา โดยทั่วไป
2.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง โดยเน้นในพื้นที่ชุมชนเมือง เขตเทศบาล เส้นทางสายหลักของ
จังหวัด และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ริมตลิ่งสองฟากฝั่งของลาน้ายม และลาน้าสาขาที่สาคัญ ริมทางรถไฟ และ
เส้นทางเข้าสู่สนามบินสุโขทัย ตลอดจนบริเวณที่พักโรงแรม ร้านอาหาร สถานี ขนส่ง รวมทั้ง การพัฒนา และปรับปรุง
ระบบสาธารณสุขมูลฐาน (มาตรฐานห้องน้าสาธารณะ และมาตรฐานบริการอาหาร) และสุขภาพอนามัย (ความสะอาด
ความปลอดภัย และความสะดวก) ของนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาด การท่องเที่ยวเมืองม รดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ถ้าเจ้าราม) ตลอดจนวัดและสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัย เช่น งานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ งานสักการะพระแม่ย่า งานบวชช้างหาดเสี้ยว งานประเพณี สงกรานต์ การแสดงแสง- เสียง
(Light and Sound) เป็นต้น
2.5 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยวและปร ะชาชนทั่วไป เพื่อให้ “สุโขทัย
เป็นเมืองแห่งความสุข น่าอยู่น่าเที่ยว ” รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดระบบเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมทั้งมีแผนรองรับในการปูองกัน ช่วยเหลือฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ให้สามารถ
สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
2.6 การต้อนรับและบริการ โดยดาเนินการดังนี้
2.6.1 พัฒ นาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการต้อนรับและการบริการ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และยกระดับสู่มาตรฐานสากล เช่น ทักษะด้านภาษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความ
เป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว จิตสานึกของการเป็นผู้ให้บริการ
(Service Mind) ตลอดจนการกระตุ้น และ
สนับสนุนให้สถานประกอบการด้านธุรกิจการท่ องเที่ยว ยกระดับการบริการ และศักยภาพ ของบุคลากรให้ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้ง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ
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-42.6.2 พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและรณรงค์สร้างจิตสานึกในการเป็น “เจ้าบ้าน” ที่ดีมีไมตรี
จิต และเอื้ออาทร พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และดาเนินการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วม
2.6.3 ส่งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน /โครงการและการบริหารจัดการ การ
ท่องเที่ยวอย่างมีบูรณาการและต่อเนื่อง โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจเอกชน
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาการ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มี ความ
หลากหลายเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้มากขึ้น
3. ส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
3.1 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตศีลธรรมจริยธรรมและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
มั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 ส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
3.1.2 สร้างความสามัคคีของคนในจังหวัดสุโขทัย โดยสร้างจิตสานึกร่วมของประชาชน จังหวัด
สุโขทัย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดเหตุการณ์เผชิญหน้าของกลุ่มคนต่างๆ โดยคานึงถึงหลักเหตุเคารพความคิ
ผล
ดเห็นที่
แตกต่าง ยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย เสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บาน้ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกรูปแบบ
3.1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดและ ผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟูที่กลับสู่สังคม ไม่ให้มีพฤติกรรมกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปราบปราม ผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการ ทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การนามาตรการทางสังคม และมาตรการพิเศษเข้ามา สนับสนุนการตัด วงจรของผู้มี
อิทธิพล และการค้ายาเสพติด ตลอดจนการนามาตรการจัดระเบียบสังคม มากากับดู แลสถานบริการ โรงแรม และ
กิจการอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.1.4 ดูแล ปู องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะเรื่องสุ ขภาพอนามัยของแม่ และเด็ก
เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพ โดยรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการและการออกกาลังกาย
เสริมสร้างสุขอนามัยในชุมชนทั้งในบ้าน โรงเรียน ตลาด และพื้นที่สาธารณะต่างๆ
3.1.5 พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการ การเรียน การสอนทางด้านการศึกษา เพื่อยกระดับ คุณภาพ
การศึกษาในทุกสถาบันการศึกษา โดยสนับสนุนการพัฒนาครู และสื่อการเรียน การสอนในพื้นที่ขาดแคลน และเน้น
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดสุโขทัยจัดหลักสูตรการเรียน การสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นการนานักเรียน และนักศึกษาเข้า ไป
ศึกษาประวัติศาสตร์ และศิลปวั ฒนธรรมในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา
ลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้ง โบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย
3.1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้สูงขึ้น โดยเพิ่มอัตราการเรียนต่อที่สูงขึ้น สร้างการเรียนรู้ ให้เด็ก
พัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กกลุ่มเปูาหมาย สนับสนุ
นให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เข้าร่วมสนับสนุนใน
กระบวนการจัดการศึกษา และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ตลอดจนสนับสนุ
บทบาทของสภาเด็
น
กและเยาวชน
ให้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้ง การร ณรงค์ ให้มีการให้มีการเมืองที่โปร่งใส และ
มีธรรมาภิบาล
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-53.1.7 เสริมสร้างความพร้อมให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมปรับเข้า สู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และบริการให้เอื้อต่อสังคมผู้สู
งอายุประชาสัมพันธ์
ให้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบุคลากรสาหรับผู้ดูแลให้คาปรึกษาผู้สูงอายุ ขยายสวัสดิการ /
หลักประกันชราภาพอย่ างทั่วถึง และส่งเสริมระบบการมีงานทาของผู้สูงอายุ
3.2 พัฒน าศั กยภาพของสถาบันครอบครัวแ ละชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นาไปสู่ การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนินการดังนี้
3.2.1 ส่งเสริมบทบาท และความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัว และชุมชนในกา รดูแลสมาชิกให้
มีคุณภาพ โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการส่งเสริมความสัม พันธ์ที่ดีข องสถาบันครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 เสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนในด้านรายได้ ความรู้ สุขอนามัย ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม โดยเน้นบทบาทและเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พร้อมดูแลชุมชนในทุกด้าน
สนับสนุนการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน เช่น โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมตามศักยภาพของชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน หนี้สิน ส่งเสริมความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ขยายโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างหลากหลาย พัฒนาสื่อ ความรู้ สาหรับชุมชน พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรม
3.2.3 ลดจานวนผู้ปุวยเอดส์รายใหม่ และลดผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ โดยสนับสนุนการรณรงค์
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในการ ปูองกันผู้ปุวยเอดส์รายใหม่ ฝึกอบรม และเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล ผู้ปุวยเอดส์ที่
บ้าน ฟื้นฟูเครือข่ายผู้ปุวยเอดส์ และองค์กรที่ทางานด้านเอดส์ และกาหนดมาตรการรองรับ ผลกระทบจากปัญหา
โรคเอดส์อย่างครบวงจร
3.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ปุ าไม้ แหล่ งน้า และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3.4 บริหารจัดการระบบการใช้ที่ดิน และแหล่งน้าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนาระบบ
ส่งน้าในลาน้าธรรมชาติ และลาน้าสาขา เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และรณรงค์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
กาหนดแผนการใช้ที่ดิน และมาตรการทางผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
3.5 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนโดยเน้นการสร้างความรู้ปลูกจิตสานึกในการอนุรักฟืษ์้นฟูดูแล
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการจัดการขยะ
/น้าเสียของชุมชนเมืองสนับสนุน การวิจัย
และพัฒนาเทคโน โลยีสาหรับใช้ในครัวเรื อน สร้างจิตสา นึกในการลด และแยกขยะ
การบังคับใช้กฎหมาย และสร้างมาตรการจูงใจให้เกิดความ ร่วมมือ สนับสนุนนโยบายการผลิตที่สะอาด รวมทั้ง ให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง เพื่อลดมลพิษจากฝุุนละอองขนาดเล็ก
3.6 สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติโดยจัดทาแผนปูองกันและระบบเตือนภัยรณรงค์ให้
ความรู้ในการปูองกัน และแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่
มลพิษจากหมอกควัน ฝุุนละอองขนาดเล็ก รว มทั้ง อุทกภัยดินโคลนถล่มในชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชัน และใกล้ลา
น้า โดยสนับสนุนการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยจัดทาระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย รณรงค์
ปลูกจิตสานักให้ตระหนักถึงผลกระทบ และเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ จัดการ Zoning ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้ง หากมีความจาเป็นเพื่อความปลอดภัย
3.7 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนในการจัดการและแก้ปัไญ
ข หาที่
ทันต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน รวมทั้ง การบริ หารจัดการเฝูาระวังและปูองกันเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ในระยะยาว
/3.8 พัฒนา…

-63.8 พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการจัดการความรู้ผสมผสานต่อยอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ อนุรักษ์/ฟื้นฟู และสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้เป็นฐานการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
3.9 พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดในทุกที่
ทุกเวลา และทันที ปรับปรุงบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมมาเน้นบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้
ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับอาเภอ และระดับจังหวั ด รวมทั้ง การ
จัดหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนจังหวัดสุโขทัยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
3.10 ปูองกันและปร าบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นสร้ างจิตสานึกค่านิยม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจมีริตคุณธรรมจริยธรรม โดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตเป็นนแบบอย่าง
ที่ดี พัฒนาระบบการยกย่องชมเชย ส่งเสริมผู้ประพฤติดี และลงโทษผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างเฉียบขาด รวดเร็ว
ตลอดจนพัฒนาช่องทางการรับแจ้งข้อมูล โดยการจัดให้มีศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ของ ประชาชน และส่งเสริ ม
บทบาทของเครือข่ายภาคประช าชนในการเข้ามามีส่วนร่วม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของภาครัฐ
3.11 พัฒนาศักยภาพศาสนสถานทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเสริมสร้างประเพณีให้ยั่งยืน

----------------------------------------
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