ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่๒
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่๒
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่๓
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้้ามัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่๓
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่๔
ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่๔

ยุทธศาสตร์ที่๕

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่๕
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบน
ฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพืนที่

ยุทธศาสตร์ที่๒
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์แบบครบวงจรที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่๖
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่๗
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่๓
การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการส่งออก

ยุทธศาสตร์ที่๓
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา
และสันติสุขที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่๖
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่๘
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตถกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่๑๐
ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่๔
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่๕
เสริมสร้างความมั่นคงและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบล
เขาหัวช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่๒
การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่๒
การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ

เป้าประสงค์
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์
๑.พัฒนาคนให้มีความรู้
สุขภาพกาย สุขภาพใจดี
2.สร้างครอบครัว ชุมชน
สังคม ให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่๓
การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่๔
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่๓
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
๑.ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่๕
การสร้างความเข้มแข็งและ
การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่๖
นโยบายที่ส้าคัญของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่๕
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
กลยุทธ์
๑. การส่งเสริม และพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน
๒. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการพื้นฐานให้
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึง
ภัยธรรมชาติ

แผนงาน

๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. การเกษตร
๓. อุตสาหกรรมและการโยธา
๔. การพาณิชย์
๕. การรักษาความสงบภายใน
๖. งบกลาง

กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรม
๓. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. การประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย

๑. การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.การศึกษา

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์
๑. การพัฒนาคนให้มคี ุณธรรม
จริยธรรมในการด้าเนินชีวิต
๒. การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีมาตรฐาน ทั่วถึง เป็นสังคมอุดม
ปัญญา
๓. การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมี
มาตรฐาน
๔. การส่งเสริมและสงเคราะห์
สวัสดิการให้แก่เด็กเยาวชนผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๕. การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๑. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒. การศึกษา
๓. งบกลาง
๔. สาธารณสุข
๕. สร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ
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กลยุทธ์
๑.การสร้างสมดุลของการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
๒.บริหารจัดการน้้าให้เกิด
ประโยชน์ต่อภาคเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
๓.การอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติดินและป่าไม้
ตามแนวพระราชด้าริ
๔.การควบคุมมลพิษจากขยะน้้า
เสียฝุ่นละอองกลิ่นและเสียง
๕.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
๖.ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑. บริหารงานทั่วไป
๒. เกษตร
๓. เคหะและชุมชน

กลยุทธ์
๑. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บริหารขององค์กร ให้มีขีด
ความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน
๒.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กร ชุมชน
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การบริหาร อย่างมีคุณภาพ
ให้กับประชาชน

๑. บริหารงานทั่วไป
๒. งบกลาง

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่๒
การพัฒนาคนและสังคมให้
มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่๓
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค

๑.พัฒนาคนให้มีความรู้
สุขภาพกาย สุขภาพใจดี
2.สร้างครอบครัว ชุมชน
สังคม ให้เข้มแข็ง

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู
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ยุทธศาสตร์ที่๔
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าเป้าหมาย

๑.จ้านวนเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐานไม่
น้อยกว่า 3 สาย

๑.จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้าน ไม่น้อยกว่า 2
โครงการ/ปี

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ

๑. สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2.พัฒนาคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม
3.การอนุรักษ์สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งามและพัฒนาภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

๑.จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้าน ไม่น้อยกว่า 2
โครงการ/ปี

๑. การบริหารจัดการน้า้ อย่างมี
ระบบ
๒. การควบคุมมลพิษจากขยะ
น้้าเสีย ฝุ่นละอองและเสียง

สังคม
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๑.จ้านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน ไม่น้อย
กว่า 2 โครงการ/ปี

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารของท้องถิ่นเพื่อการ
บริการประชาชน
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