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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”หรือเปนคติ พจนป ระจํ าชาติ ว า “มั่ นคง มั่ งคั่ง ยั่งยื น” ทั้งนี้วิสัยทั ศนดั ง
กลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ
รัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติ
ในยุทธศาสตรชาติฉบับนี้ไดอธิบายคําวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไวแลวซึ่งครอบคลุมความหมายในทุก
มิติของประเทศพัฒ นาแลว มนุษยเปนสิ่งที่เจริญ เติบโตของชาติ มีความเปนธรรมและความอยูดีมีสุ ขของ
ประชาชนความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยูอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด
อยกวา
ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุ
มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรมซึ่งยุทธศาสตร
ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอ จากนี้ไป จะประกอบดวย๖ ยุทธศาสตร ไดแก

(๑)ยุทธศาสตรดา นความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตรดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตรดา นการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตรดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12(พ.ศ. 2560-2564)
กรอบแนวคิดและหลักการในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี
ใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมของประเทศในปจ จุบันที่ยังคงประสบปญ หาในหลายดา น เช น
ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ให
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ
ดังนี้
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 2 สถานะของประเทศ
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศน
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชห ลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสู
การเปลีย่ นผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทาขึ้นประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสู
ความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา
รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)
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การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
(1)การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3)การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
(4) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาภาคฝง อาวไทย / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคใตฝงอาวไทย
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัด
ใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
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แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลเปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึดคนผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรการเขาใจ เขาถึง
และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท
และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
๑.๒ หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสมการพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๑.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปน
ฐานการพั ฒ นาด า นอุ ตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรู ป การเกษตร และการท อ งเที่ ย วของภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะ
(๑) พั ฒ นาพื้น ที่เ ชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ ตามแนวตะวั นออก – ตะวัน ตก (East West
Economic Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจ พื้ นที่อรัญ ประเทศ-สระแก ว -ปราจีน บุรี พื้นที่ เศรษฐกิจ ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
(๒) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริม ณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกวบุรีรัมย-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พื้นที่ชมุ ชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน
๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให
ยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการ
จัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต
๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลักใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยพัฒ นาการเกษตรและอุ ตสาหกรรมแปรรูป พั ฒนาประสิทธิภ าพและผลิ ตภาพการผลิต สิน คา อาหาร
พัฒนาการทองเที่ยว
(๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหลงสรางรายไดและการจางงานใหแก
ภาคโดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT
พัฒนา รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนสงทาง
ทะเล
(๓) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะ การสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนดอยโอกาสให
สามารถ พึ่งตนเองได การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสดานอาชีพและรายได
และการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพื่อแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
(๔) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายไดจาก
ทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น และส ง เสริ ม การใช ก ระบวนการชุ ม ชนเข ม แข็ ง เพื่ อ สร า งสั น ติ สุ ข โดยเฉพาะการใช
กระบวนการชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด
(๕) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน
อยางยั่งยืน โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน สรางความอุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิต
๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
(๑) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ประกอบดวยชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง เนนการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาลม พัฒนาการปลูกขาวและการเลี้ยงปศุ
สัตว พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษบริเวณชายฝง
ทะเล และการเตรียมความพรอมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ๆ
(๒) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง เนน
การรักษาความมีมนตเสนหข องศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเล เพิ่ม ความหลากหลายของกิจ กรรมการ
ท องเที่ย วและการบริการ พัฒ นาแหลง ทองเที่ย วชายฝง ทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับ การ
ทองเที่ยว
(๓) กลุม จังหวัดภาคใตชายเลน ประกอบดวย สงขลา สตูล ปตตานี ยะลาและนราธิวาส เนน
การคุมครองความปลอดภัย การอํา นวยความเปนธรรมเพื่อ เสริมสรางความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ และสราง
ภูมิคุมกัน แกคนกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ การเสริมสรางความมั่นคงดาน
อาชีพและรายไดแกผูมีรายไดนอย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสรางโอกาสการมีงานทําและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ และการบริหารจัดการ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการพัฒนาสงขลาเปนศูนยกลางการผลิตการแปรรูปและคายางพาราของประเทศ
(๒) โครงการพัฒนาสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูป ปาลมน้ํามันแบบครบ
วงจร
(๓) โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังและลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนอูขาวอูน้ํา
(๔) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(๕) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๖) โครงการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๗) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
(๘) โครงการพัฒนาขาวสังขหยดเปนสินคาเชิงคุณภาพ
(๙) โครงการผลิตสินคาอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตแบบครบวงจร
(๑๐) โครงการอาวปตตานี (ฟนฟูความอุดมสมบูรณของชายฝงทะเล)
(11) โครงการฟนฟูการทํานาในพื้นที่นารางในจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก การเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4
(1) เปาประสงค
เพิ่มมูลคาผลผลิตและรายไดทางดานการเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถิ่น
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคเกษตร (ณ ราคาคงที่) เพิ่มขึ้น 8%
2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม (ณ ราคาคงที่) เพิ่มขึ้น 4%
3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพิ่มขึ้น 4%
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ
1.สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด
2.การลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนโดยการเก็บรักษา
การคัดขนาด การแปรรูป การบรรจุภัณฑและสราง Brand ของสินคาใหเปนที่ยอมรับของตลาด
3.สงเสริมชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นและ
สินคาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร โดยการเชื่อมโยงเครือขายการดําเนินธุรกิจรวมกันทั้งในและนอก
จังหวัด
4.พัฒนา ฟนฟูสภาพดินและการใชประโยชนในที่ดินใหเหมาะสมกับการเกษตร พรอมทั้งวาง
ระบบชลประทาน ควบคูกับการบริหารจัดการ การใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการขนสง
การรวบรวมและการกระจายผลผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูป
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6.สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานทางเลือกโดยการปลูกพืชพลังงานทดแทน ใชวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและครัวเรือน
7.สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปญญา
ทองถิ่น
8.สงเสริมสถาบันเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นและกลุมอาชีพอื่นๆ ไปสูการ
เปนผูประกอบการ (SME)
9.สงเสริมและพัฒนาการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร โดยการสนับสนุนปจจัยตางๆ
ที่เอื้อตอการลงทุน
10.เรงรัดการแกไขปญหาการถือครองที่ดินทํากินของเกษตรกร
11.สนับสนุนและสงเสริมการนําผลการวิจัย ไปใชในการพัฒนา พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร ที่
เกี่ยวของใหมีความรูและทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
12.พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร เพื่อสนับสนุน ดานการเกษตร
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน และทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4
(1) เปาประสงค
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่มีมาตรฐานภายใตการมีสวนรวมและสรางรายไดที่ยังยืนสูชุมชน
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้นปละ 3%
2. จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นปละ 3%
3. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการทองเที่ยวอยางนอยปละ 1
แหลง
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ
1.พัฒนาแหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑ และระบบบริการดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และมี
มาตรฐาน
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
4.พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4
(1) เปาประสงค
1.คงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี โดยการมีสวนรวมของ
เอกชน ชุมชน และทองถิ่น
2.การจัดการที่ดินของรัฐเพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.พื้นที่ปาไม เพิ่มขึ้น 0.15%
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2.คุณภาพแหลงน้ําอยูในเกณฑพอใชและดี เพิ่มขึ้น 46%
3.ขยะถูกนํากลับมาใชประโยชน เพิ่มขึ้น 33%
4.ชุมชน/ประชาคมในพื้นที่เปาหมายที่เขารวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 50%
5.จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการรับรองสิทธิหรือหลักประกันในการอยูอาศัยและทํากิน จํานวน
4,398 ราย
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ
1.สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน และสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.รักษาฟนฟูความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริม
การปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
3.บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและลุมน้ําแบบบูรณาการสรางความเปนเอกภาพในกลไกการ
บริหารจัดการน้ําของลุมน้ํายอยใหเกิดประสิทธิผลเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งมีระบบเตือนภัย ปองกัน
อุทกภัย
4.ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กอใหเกิดมลพิษรวมถึงการสงเสริมการนํามาใชประโยชน
ซ้ําหรือหมุนเวียน
5.คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศนเพื่ออนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาการใชประโยชนจากฐานชีวภาพอยางยั่งยืน
6.เรงรัดการจัดทําแนวเขตปาอนุรักษที่ชัดเจนและเพิ่มมาตรการปองกันรักษาปาเชิงรุก พรอม
ทั้งการจัดที่ดินทํากินใหประชาชนอยางเหมาะสมเปนธรรม ตามสภาพจริงในพื้นที่และบังคับใชกฎหมายภายใต
หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4
(1) เปาประสงค
1.คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สูสังคมฐานความรู
2.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ
3.ผูสูงอายุ ผูพิการ ครัวเรือนยากจน และผูดอยโอกาส มีหลักประกันดานความมั่นคงในชีวิต
และมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4.ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และพึ่งตนเอง
ไดอยางยั่งยืน ควบคูกับการสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5.สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มี
สภาพแวดลอมที่ดี ไปสูสังคมสงบสุข
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1.ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน เพิ่มขึ้น เปน 10 ป
2.อัตราปวย/ตาย ที่เปนปญหาสาธารณสุขของจังหวัดลดลง
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- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง 20% (ของคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป) ตอแสน
ประชากร
- การติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภลดลงเหลือ รอยละ 0.90
3.หนวยบริการสาธารณสุขผานการประเมินตามมาตรฐานตามเกณฑ
- โรงพยาบาลผานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข รอยละ 100
- หนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน (ศูนยสุขภาพชุมชนและสถานี
อนามัย) รอยละ 100
4.ผูสูงอายุ ผูพิการ ครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและชุมชน รอยละ
95
5.จํานวนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพ 73 ศูนย
6.หมูบาน/ชุมชนที่ผานเกณฑชุมชนเขมแข็ง รอยละ 80
7.สัดสวนคดีดานประทุษรายตอทรัพยสินตอประชากรแสนคนลดลง 100%
8.สัดสวนคดีชีวิตรางกายและเพศตอประชากรแสนคนลดลง 75%
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ
1. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
3. พัฒนาทักษะฝมือและศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนสงเสริมดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
4. พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ
5. สงเสริมการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง เพื่อความมั่นคงทางสังคม
6. สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม ของชุมชนและภาคีพัฒนา ในการแกไขปญหา
และพัฒนาชุมชน
7. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีจิตสํานึก รูคุณคา และ
ดําเนินชีวิตตามเอกลักษณทองถิ่นความเปนไทย
8. สงเสริมสนับสนุนทุกภาคสวน ในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4
(1) เปาประสงค
1. บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใชพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง มีระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ
3. การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคมอยางถูกตองและเขาถึงไดโดยสะดวก
4. ประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และไดรับบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
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5. ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
6. สวนราชการมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด อยางคุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. บุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นปละ 30%
2. บุคลากรภาครัฐไดรับการรองเรียนลดลงปละ 10%
3. บุลากรภาครัฐที่ถูกลงโทษทางวินัย ลดลงปละ 5%
4. ประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 85%
5. ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา,น้ํามัน) จริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟา,
น้ํามัน มาตรฐาน โดยมีคา ดัชนีการใชไฟฟา,น้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการ และรวมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ
1.สงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สรางจิตสํานึกและเพิ่มสมรรถนะ ใหแก
บุคลากรภาครัฐในการนํานโยบายและกฎหมายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.สงเสริมใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริการที่ดีแกประชาชน
3.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ใน
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพประชาชน
4.เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงและการเปดเผยขอมูลภาครัฐตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ฯลฯ
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงรุก
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน
“จังหวัดพัทลุง เปนเมืองศูนยกลางการเกษตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดดเดน สังคมเขมแข็ง คนมี
คุณภาพชีวิตที่ด”ี
พันธกิจ
๑. พัฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต และการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่มี คุ ณ ภาพ และสร า งมู ล ค า
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกชุมชนในทองถิ่น
๒. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เปนผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของจังหวัดพัทลุง
๓. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงไปสูภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
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๔. พัฒนาการทองเที่ยวที่โดดเดน โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่เนนความเปนอัตลักษณของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มุง
นําเสนอการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
๕. สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนในการ
รองรับการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรม และรองรับการทองเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
๖. สงเสริมการเรียนรูของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในดานสุข
ภาวะความเขมแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคสวน เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและ
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน
๗. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข การปองกันใหมีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐาน
๘. สงเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งและให
เด็กและเยาชนไดมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และใชโอกาสในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชน
๙. สนับ สนุนดานการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา
๑๐. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑๑. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา ใหคง
อยูสืบไป
๑๒. บริห ารจัดการองคกรใหไดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับ สนุนการมีสว นรว มของ
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง
13. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
15. การพัฒนาศักยภายและสงเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อใหจังหวัดพัทลุง เปนเมืองศูนยกลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ มี
รายไดจากภาคเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลคาเชื่อมโยงถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
2. เพื่อใหจังหวัดพัทลุงเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมโดดเดน
3. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ดาน มีการสงเสริมดานการศึกษา สาธารณสุข
4. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําอยาง
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินคาภาคการเกษตรใหมี
ตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
คุณภาพ
2. สงเสริมอาชีพที่มีความตอเนื่องภาคการเกษตร
3. สงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนแหลงสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายได ใหแก
ชุมชน
4. การสงเสริมการลงทุนในทองถิ่น
5. การสงเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
6. การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ เกื้ อ หนุ น ภาค
เกษตรกรรม
2.ยุท ธศาสตรก ารพั ฒนาสูก ารทอ งเที่ยวเชิง อนุรัก ษแ ละเชิ ง 1. ปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมใหมีความโดดเดน
2. สงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวที่
เปนอัตลักษณที่โดดเดนของพื้นที่ตางๆ
3. เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเที่ยว
เพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนในการรองรับการทองเที่ยวและ
ประชาคมการทองเที่ยวอาเซียน
4. พัฒนาโครงการสรางพื้นที่จําเปนตอการสงเสริมการทองเที่ยว
5. ส งเสริ ม การทอ งเที่ ย วที่ เ ป น ประเพณี พื้ นบ า น ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของทองถิ่น
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
1. สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
2. สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวยกลไกการศึกษา
และการเรียนรูดวยตนเองอยางเขาถึงและตอเนื่อง
3. เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียน
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
5. การจัดสวัสดิ การสังคมที่ประชาชนเขาถึงและมีสวนรว มใน
การพัฒนา
6. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการ
7. การสงเสริมอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของทองถิ่น
การอนุรักษอัตลักษณที่ดีงามของทองถิ่น โดยเนนชุมชนมีสวน
รวม
4.ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา ที่เนนโครงข ายและการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดลอม
บริหารการใชน้ําใหเกิดประโยชนตอภาคเกษตรกรรม และการ
ทองเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบ
ยั่งยืนโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
3. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดรวมกั นอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีขีความสามารถในการใหบริการประชาชน
2. เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐดวยกลไกการมี
ส ว นร ว มของทุ ภ าคส ว นในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ที่ ยึ ด
หลักธรรมมาภิบาลและความพึงพอใจ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิน่ ในการวมคิด รวมทํา
รวมรับผิดชอบตอทองถิ่น
1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาบทบาทสตรี

6.ยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาล

ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลพญาขัน
วิสัยทัศน(Vision)
วิสั ย ทัศ น คือ เปา หมายของเทศบาลตํ า บลพญาขั น ในช ว งเวลาระยะกลางถึ งระยะยาว โดยปกติ
วิสัยทัศนที่ดีจะเสนทางสูความสําเร็จหรือภาพฝนในอนาคตที่เทศบาลตําบลพญาขันจะใชเปนเข็มทิศมุงไปในสิ่ง
ที่กําหนดไว ดังนี้
“คนมีคุณภาพชีวิตดี ตามวิถีการเกษตร วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แบบยั่งยืน”
1.คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง
-คนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทุกมิตทิ ั้ง กาย สติปญญา จิตใจ อารมณ การศึกษาตามศักยภาพที่มีอยู มี
ชีวิตที่มีความปลอดภัย และที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงที่มั่นคง
-ประชาชนมีอ าชีพ รายไดเพีย งพอตอ การดํา รงชีพ มีความเป นอยูชีวิตและทรัพยสิน ไดรับ ความ
คุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม มีศกั ดิ์ศรีของการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
-การพัฒนาตําบลพญาขันใหเนนที่คนมีสุขภาพดี มีความประสานสัมพันธระหวางครอบครัว และมี
ปญญาที่ยั่งยืน
2.การเกษตรอยางยั่งยืน หมายถึง
-ระบบการเกษตรที่ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความสมดุลตอสภาพแวดลอม มีความสั มพันธทรัพยากรธรรมชาติ รักษาอัตราการผลิตใหอยูในระดั บที่ไม
กอใหเกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยตอสุขภาพและพลานามัย รวมทั้ ง
กอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเกษตร และนําไปสูการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
-ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอตอการดํารงชีวิตและวามมั่นคงทางอาหารและมีความเขมแข็งในการ
เปนแหลงผลิต ขาว และสัตวน้ําจืดที่มีคุณภาพและมีการแปรรูปสรางคุณคา มูลคา
-การสงเสริมมีคณ
ุ ภาพชิตที่ดีของเกษตรกรที่มีความรักในอาชีพเกษตรอยางภาคภูมิใจการมีรายไดจาก
อาชีพที่มั่นคง
3. วัฒนธรรมเชิงทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง
-คนในตําบลพญาขันมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรม
-การท องเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมให ความสํา คัญ กับ ประวัติศาสตร โบราณสถานศิล ปวัฒ นธรรมและ
ประเพณีโดยยึดหลักการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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-การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการทองเที่ยวในลักษณะที่คงไวซึ่ง
วิถีชีวิตของทองถิ่นในแงสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
-การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเป น การท อ งเที่ ย วในลั ก ษณ ที่ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มและได รั บ
ผลประโยชนโดยยึดหลักที่วาตองใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวและไดรับจากการ
ทองเที่ยว อันจะเปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
4. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษยั่งยืน หมายถึง
-มีแหลงทองเที่ยวนิเวศนภูเขาหลักไก และหลวงพอหมุน ยสโร มีสถานที่ที่เคารพคนในตําบลพญา
ขันมีความรักและหวงแหน
-การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหความสําคัญกับ ประวัติศาสตร โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีโดยยึดหลักการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
-การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการทองเที่ยวในลักษณะที่คงไว
ซึ่งวิถีชีวิตของทองถิ่นในแงสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
-การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเป น การท อ งเที่ ยวในลั ก ษณ ที่ชุม ชนท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มและไดรับ
ผลประโยชน โดยยึดหลักที่วาตองใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวและไดรับจากการ
ทองเที่ยว อันจะเปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลพญาขัน แบงเปน 5ดาน ดังนี้
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น
2. การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
3. การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ (MIssion)
1. พัฒนาการเกษตรใหมีความยั่งยืน อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถิ่น
2. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
3. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
4. บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. สรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุงหมาย (Goals)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาภาคการเกษตร เพิ่มมูลคา สงเสริมอาชีพที่มีความ
ตอเนื่องจากภาคการเกษตร สงเสริมและสรางมูลคาจากผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงสราง
งาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมการลงทุน สงเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน พัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
2. เพื่อปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สงเสริมดานการตลาด
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่เปนประเพณีพื้นบาน ภูมิ
ปญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณ
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3. เพื่อสงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและสงเสริมดานการ
สมานฉันท สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวยกลไกการศึกษาและการเรียนรูดวยตนเองอยางเขาถึง
และตอเนื่อง เตรียมความพรอมการบริการใหมีประสิทธิภาพ จัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึงและมีสวน
รวมในการพัฒนา สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเปนคนตําบลพญาขัน สงเสริมอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามโดยเนนชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางใหตําบลพญาขันไดพัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนภัยธรรมชาติและการมีวินัยในการใชถนน
พัฒนาอาชีพของคนในตําบลใหไดมาตรฐาน
4. เพื่อพัฒนาระบบการบูรณาการในการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน เสริมสรางความ
เชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและความพึง พอใจ สงเสริมการมีสวนรว มของชุมชนในการรวมคิด รวมทํารวมรับผิดชอบต อ
ทองถิ่น สงเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะรวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เปนผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของเทศบาลตําบลพญาขันใหมีคุณภาพพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได
มาตรฐานสรางมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพื่อสรางงานสรางอาชีพและสรางรายไดใหแกชุมชนใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานใหทั่วถึงในทุกพื้นที่เพื่อความสะดวกปลอดภัยและเพื่อ
เชื่อมโยงไปสูภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อพัฒ นาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคา ภาคการเกษตร เพิ่มมูลคา สงเสริม อาชีพที่มีความ
ตอเนื่องจากภาคการเกษตร สงเสริมและสรางมูลคาจากผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงสราง
งาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกชุมชน สงเสริมการลงทุน สงเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน พัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ประชาชนมีอาชีพมีรายไดจากภาคเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการขนสงผลผลิตออกสูตลาด
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แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินคา
ภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ
1.2 สงเสริมอาชีพที่มีความตอเนื่องจากภาค
การเกษตร
1.3 สงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑ
ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงสรางงาน
สรางอาชีพและสรางรายไดใหแกชุมชน
1.4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุน
ภาคเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
เยาวชนประชาชนที่มีความรูเกี่ยวกับการเกษตรที่
เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมและนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินคาการเกษตรใหมี
คุณภาพ
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพที่
ตอเนื่องจากภาคการเกษตร
มีการรวมกลุมเพื่อแปรรูปสินคาจากผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสรางมูลคาใหแกครัวเรือน
ระบบโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักปลัด
2) กองคลัง
3) กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. : ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรมที่เนนความเปนอัตลักษณของเทศบาลตําบลพญา
ขันและสนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มุงเนนและนาเสนอการทองเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย
2. สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐเอกชนเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนในการ
รองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรมสําหรับรองรับการทองเที่ยวของประชาคม
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สงเสริมดานการตลาด
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่เปนประเพณีพื้นบาน
ภูมิปญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณ
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
2.1 ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.2 สงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณที่โดดเดนของ
พื้นที่ตางๆ
2.3 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร
ดานการทองเที่ยวเพื่อเตรียมความพรอม
ของชุมชนในการรองรับการทองเที่ยว
2.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จาเปนตอการ
สงเสริมการทองเที่ยว
2.5 สงเสริมการทองเที่ยวที่เปนประเพณีพื้นบานภูมิ
ปญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของ
ทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักปลัด
2) กองการศึกษา
3) กองชาง

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีความรูเ กี่ยวกับการเกษตรที่เปนวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุงและนามาประยุกตใชเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปสินคา
การเกษตรใหมีคุณภาพ
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพที่
ตอเนื่องจากภาคการเกษตร
เยาวชนบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปไดรับการ
พัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยว
การกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐานที่
เขาสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเทศบาลตําบล
พญาขัน
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่เปนที่เปน
ประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลพญาขัน
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ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
พันธกิจ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อสงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการมีสว นรวมของทุกภาคสวนและสงเสริมดานการ
สมานฉันท สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวยกลไกการศึกษาและการเรียนรูดวยตนเองอยางเขาถึง
และตอเนื่อง เตรียมความพรอมการบริการใหมีประสิทธิภาพ จัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึงและมีสวน
รวมในการพัฒนา สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเปนคนตําบลพญาขัน สงเสริมอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามโดยเนนชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางใหตําบลพญาขันไดพัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนภัยธรรมชาติและการมีวินัยในการใชถนน
พัฒนาอาชีพของคนในตําบลใหไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ประชาชนในจังหวัดพัทลุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆดาน
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
3.2 สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวย
กลไกการศึกษาและการเรียนรูดวยตนเองอยาง
เขาถึงและตอเนื่อง
3.3 เตรียมความพรอมของชุมชน
3.4 การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึงและ
มีสวนรวมในการพัฒนา
3.5 สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมความภาคภูมิใจ
ในการเปนคนพัทลุงใหแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในทุกระดับ
3.6 การสงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งเปนอัตลักษณของทองถิ่นและสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนาโดยการมีสวนรวมของชุมชน
3.7 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานกีฬาทุกระดับ
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางสุขภาวะที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถิ่น
ระดับคุณภาพการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลพญาขันเพิ่มขึ้น
จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม
ขององคกรภาคสวนตางๆในการเขาสูประชาคม
กิจกรรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหแกประชาชน
โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็กเยาวชนและประชาชนในตําบลพญาขัน
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานกีฬาและ
นันทนาการในทุกระดับของเทศบาลตําบลพญาขัน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักปลัด
2) กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบู ร ณาการในการบริห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
การบริหารจัดการระบบการบูรณาการในการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการนาที่เนนโครงขาย
และการบริหารการใชนาใหเกิดประโยชน
ตอภาคเกษตรกรรมและการทองเที่ยว
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจาก
ขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน
4.3 สงเสริมใหเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป
ไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน
4.4 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติในทุกระดับ

ขุดลอกคูคลองและแหลงนาเพื่อปองกันปญหา
สาธารณภัยและมีนาไวใชประโยชนในชวงหนาแลงได
อยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมใหความรูและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในทุกระดับ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักปลัด
2) กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. : ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาทองถิ่น
5.2 เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐ
ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
5.3 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่นในการ
รวมคิดรวมทารวมรับผิดชอบตอทองถิ่น
5.4 พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
-บุคลากรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชน
-บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแตงตั้งประชาคมเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง
จานวนกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน/ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
จานวนครั้งที่มีการทบทวนภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะและการใหบริการดานตางๆเพื่อประกัน
คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
พัทลุงใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน เสริมสรางความ
เชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบตอ
ทองถิ่น สงเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะรวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
เทศบาลตําบลพญาขันเปนองคกรที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
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องคกรที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาทองถิ่น
5.2 เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐ
ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจ
5.3 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นใน
การรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบตอทองถิ่น
5.4 พัฒนาระบบบริการภาครัฐในมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแตงตั้งประชาคมเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลพญาขัน
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
จํานวนครั้งที่มีการทบทวนภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ เพื่อประกัน
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลพญาขันมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สํานักปลัด
2) กองคลัง
3) กองชาง
4) กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. : ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
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การวิเคราะหเพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน
สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT
Analysisปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
จุดแข็ง (Strength= S)

จุดออน (Weakness = W)

1. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร รายไดหลัก
สวนใหญมาจากเกษตร มีพื้นที่และทรัพยากรที่เอื้อตอการ
ทําการเกษตร

1.ตลาดรองรับสินคาเกษตรในเทศบาลตําบลพญาขัน มีนอย
ทําใหขายผลผลิตทางการเกษตรไดนอย

2.มีแหลงเรียนรูภมู ิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบานที่
เปนตัวอยาง โดยเฉพาะดานการเกษตร

2.การแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
จึงมีผลกระทบตอรายไดจากการผลผลิตทางการเกษตรและไมมี
การขยายตลาดแรงงานในพื้นที่

3.มีการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะหนัง
ตะลุง มโนราห แหลงประวัติศาสตร

4.มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมใหเด็ก มีคณ
ุ ภาพดาน
การศึกษา
5.มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และมีความ
มั่นคงทางอาหาร

3.คุณภาพผลผลิตการเกษตรบางสวนไมไดมาตรฐานเนื่องจาก
สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย สงผลตออํานาจการตอรอง มี
หนี้สิน ขาดการเขาถึงการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชใน
การพัฒนา/การบริหารจัดการความรูดานการเกษตร มีการ
รวมกลุม แตไมเขมแข็ง และบางสวนใชพื้นที่ไมเหมาะสมตอ
การเกษตร
4.เปนที่ราบลุมและเปนแหลงรองรับน้ําจากคลองนาทอม สงผล
ใหบางพื้นที่มีน้ําทวมขัง
5.ปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาการวางงานตามฤดูกาล
ปญหายาเสพติด

6.มีระบบบริการสาธารณะใหบริการประชาชนในเทศบาล
ตําบลพญาขัน เชน ลานกีฬา เครือ่ งออกกําลังกาย

6.การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
เทศบาลมีนอย
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โอกาส (Opportunity= O)

อุปสรรค (Threat = T)

1.การเปดเสรีทางการคาสงผลดีตอ การเกษตรบางชนิด
(ขาว ยางพารา ฯลฯ)

1.วิกฤตธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลกระทบตอราคา
สินคาการเกษตรและการครองชีพของประชาชนโดยรวม

2.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสามารถนํามาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพใหการบริหารจัดการและการเพิ่ม
ผลผลิต
3.การเขาสูประชาคมอาเซียน จะเปนโอกาสตอการพัฒนา
ทองถิ่น

2.ความเสื่อมถอยคานิยม คุณธรรม จริยธรรม สงผลตอปญหา
ทางสังคม

4.กระแสการบริโภคสินคาจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ

4.มีระเบียบและกฎหมายขอบังคับหลายฉบับในการทํางานทําให
เกิดขอจํากัดและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

3.ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ขาวและพืชไร เชน ผลผลิตเสียหายทั้งหมด หรือบางสวน รวมทั้ง
ผลผลิตตอไรลดลง

5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
5.งบประมาณในการพัฒนาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได
ชีวติ หรือดานอื่นๆ นอย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบบบริการสาธารณะที่ชัดเจน

