~ ๑๔ ~

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพั ฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้ บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๑๕ ~
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๑๖ ~
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั กด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือร่ ว มใจของรั ฐ และประชาสั งคมเพื่อร่ว มแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่ อ นการพัฒ นาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๑๗ ~
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

~ ๑๘ ~
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธี ดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) ส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล การกระท าผิ ด ที่ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๖.๑ แผนพัฒนาภาค
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านั กงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด
“การพัฒนาแบบองค์รวม”ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

~ ๑๙ ~
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้ างความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ชาติต่างๆ นโยบายรัฐ บาล แผนการบริห าร
ราชการ แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย(๑)กาหนด
รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน(๒)กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้
สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒ นาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑลแนวเศรษฐกิจหนองคายอุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุร-ี ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกโดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัดเช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) การเสริมสร้ างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้ เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
(๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาค
โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนารองรับ
การขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๒๐ ~
(๓) พัฒนาคนและสังคมให้ มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒ นา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอานวย
ความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้ กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๕) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์ อย่าง
ยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล เชิ ง นิ เ วศน์ สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต
๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการ
เกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียม
ความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
(๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เน้นการรักษา
ความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
(๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เน้นการ
คุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอานาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่คน
กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มี
รายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และพัฒ นาความร่ ว มมือกับ ต่างประเทศ และการบริห ารจัดการเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑)โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ
(๒)โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ามันแบบครบวงจร
(๓)โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังและลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้า
(๔)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(๕)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗)โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทางานในต่างประเทศ
(๘)โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ
(๙)โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร
(๑๐) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๒๑ ~
(๑๑)โครงการฟื้นฟูการทานาในพื้นที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
วิสัยทัศน์(Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง
การผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและ
การผลิตสินค้าสาเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสาคัญของกลุ่ม
จังหวัดได้แก่ยางพาราปาล์มน้ามันไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญในระดับนานาชาติใ นการ
พัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถ
ดาเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นกลจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นิยาม : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสาคัญใน
การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าคุณค่าตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่
ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบ
เศรษฐกิจ
๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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~ ๒๒ ~
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เป้าประสงค์รวม

ตัวชี้วดั
เป้าหมายรวม ๔ ปี

๒.การท่องเที่ยวได้รับ ร้อยละของรายได้จาก
การพัฒนาบนฐาน
การท่องเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น
ทรัพยากรที่หลากหลาย ๑๓%
ให้มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ

ข้อมูลค่าฐาน
(เฉลี่ ย ๕๑-๕๕)
๑๑.๑%

๓.ไม้ผลและสินค้า
๑) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง ๒,๖๐๐ (ฟาร์ม)
ประมงปลอดภัยต่อการ ,เงาะ,ทุเรียน)
บริโภคและมีศกั ยภาพใน - จานวนฟาร์มที่ผา่ น
การส่งออก
การเตรียมความพร้อม
ตามกรอบมาตรฐาน
GAP เพิม่ ขึ้น จานวน
๒,๙๐๐ ฟาร์ม
๒) กุง้ ทะเล
๑๘๐ (ฟาร์ม)
- จานวนฟาร์มที่ผา่ น
การเตรียมความพร้อม
ตามกรอบมาตรฐาน
GAP มกษ. ๗๔๐๑๒๕๕๒ เพิม่ ขึ้นจานวน
๔๐๐ ฟาร์ม
๔.การคมนาคมขนส่งและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่
๒.๑๐%
ระบบโลจิสติกส์ของกลุม่
จังหวั ดสามารถรองรับ
การค้าการลงทุนการ
ท่องเทีย่ วการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๕๘
๑๑.๕%

ค่าเป้าหมายรายปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๒.๐% ๑๒.๕%

๒๕๖๑
๑๓.๐%

๒,๖๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๗๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๘๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๙๐๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๒.๕๐%

๓.๐๐%

๓.๕๐%

๔.๐๐%

จังหวั ด (GPP) สาขาการ
ขนส่งสถานทีเ่ ก็บสินค้าและ
การคมนาคมเพิ่ มขึน้ ๔%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์มน้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย และมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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~ ๒๓ ~
ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ :
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ๑.๑ ยางพาราและปาล์ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา น้ามันมีศกั ยภาพการแข่งขัน
และปาล์มน้า้ มัน
ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิม่
สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ :
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ :
การพัฒนาไม้ผลและการ
ประมงให้ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการส่งออก

๒.๑ การท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรที่หลากหลายและ
เอกลักษณ์ของพืน้ ที่สู่ระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

๑) ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา
๒) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า
การแปรรูปยางพารา (ล้าน
บาท)
๓) อัตราการสกัดน้ามันปาล์ม
(Palm oil yield)
๔.ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
๑) ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
๒) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

๑.๑.๑ บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ามันแบบครบวงจร (การ
ผลิตขั้นต้น การแปรรูป
การตลาด) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพลดต้นทุนและ
สร้างมูลค่าเพิม่

๒.๑.๑ ใช้ความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว
สร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ
๒.๑.๒ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
๒.๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมและสินค้า
OTOP อันเป็นเอกลักษณ์
ของพืน้ ที่สร้างจุดเด่นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยว
๒.๑.๔ ลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัยพิบตั แิ ละ
สาธารณภัยในแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางการท่องเที่ยว
๓.๑ การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ๑) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง
๓.๑.๑ เพิม่ มูลค่าและ
(ไม้ผลและกุง้ ทะเลปลอดภัย ,เงาะ,ทุเรียน)
ศักยภาพไม้ผลและกุง้ ทะเล
และมีศกั ยภาพ (ปริมาณและ - จานวนฟาร์มที่ผา่ นการ
ด้วยกรอบมาตรฐาน GAP .ให้
คุณภาพ) ในการส่งออก
เตรียมความพร้อมตามกรอบ สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอืน่ ๆ
มาตรฐาน GAP
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้
๒) กุง้ ทะเล
๓.๑.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงกุง้
- จานวนฟาร์มที่ผา่ นการ
ทะเลด้วยวิทยาการสมัยใหม่
เตรียมความพร้อมตามกรอบ ตามมาตรฐานสากลเพือ่ รับมือ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๒๔ ~
ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ :
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน การ
ท่องเทีย่ ว การเกษตร และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

๔.๑ การคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ของกลุม่
จังหวัดเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวติ

ตัวชี้วดั
มาตรฐาน GAP มกษ.
๗๔๐๑-๒๕๕๒ (ฟาร์ม)
๓.ผลผลิตกุง้ ทะเล (ตัน)

กลยุทธ์
กับโรคระบาด

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่
จังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง
สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการ
คมนาคมเพิม่ ขึน้

๔.๑.๑ พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิ
สติกส์เพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๗.ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองคนคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็งเติบโตและมั่งคั่ง จากฐานการเกษตรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
โดยกาหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ดังนี้
เมืองคนคุณภาพหมายถึง
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่ามีการศึกษาดีเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความเป็น
พลเมืองไทยพลเมืองอาเซีย นพลเมือ งโลกและความรักภาคภูมิใจในจังหวั ดสู งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง
- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้เป็นเมืองการศึกษาผู้คนใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตวัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็งสถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมสิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาจังหวัดให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็น
เมืองสุขภาพดีปัญญาดีที่ยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมดีหมายถึง
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและบริหารการใช้ประโยชน์
ที่คานึงถึงการใช้อย่างยั่งยืนและเกิดคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดการการป้องกันและการ
รับมือที่มีประสิทธิภาพ
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเมืองสี เขียวเกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน
ทุกหมู่บ้านปัญหาการบุกรุกทาลายป่าไม้ทรัพยากรลดลงพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๒๕ ~
-

พั ทลุ งเป็ น เมื องอากาศบริสุ ท ธิ์ไม่มี มลพิษ ทางสิ่ งแวดล้ อมการจั ดการขยะมีมาตรฐานเมือ ง

สิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนเข้มแข็งหมายถึง
- ชุมชนประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพมีหลักประกันความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็งมีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชน
เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หมายถึง
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตรยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อมรักษาอัตราการผลิตให้อยู่
ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์เป็นการเกษตรจากการ
เรี ย นรู้ บ นพื้ น ฐานกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเกษตรและน าไปสู่ การพึ่ งพาตนเองของเกษตรกรผลผลิ ต มี
หลากหลายเพียงพอต่อการดารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด
- วัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด
- แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรมศาสนาประเพณี
มีชื่อเสี ย งระดับ ประเทศและนานาชาติมุ่งสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์แบบครบวงจรโดดเด่นในการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
พันธกิจ (Mission)
การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุงมุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดด
เด่นและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน้อมนา“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดดังนี้
1. พัฒนาคนให้ มีคุณภาพสุขภาพดีมีความรู้และปัญญาพร้อมคุณธรรมครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างและจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแ ละดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้สูงปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจั งหวัดและความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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~ ๒๖ ~
เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์(Objective)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม
ของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา๔ปีจังหวัดจึงกาหนดเป้าประสงค์รวม
ของการพัฒนาดังนี้
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัดสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กระจายรายได้สร้างงานอาชีพแก่เกษตรและชุมชน
2. การท่องเทีย่ วสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตสังคมน่าอยู่และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียวทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพการคมนาคมปลอดภัยการบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ๕ ประเด็ น โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓การพัฒนาคนคุณภาพสังคมคุณธรรมสู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วิสัยทัศน์
“จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น สังคมเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก ของ
จังหวัดพัทลุง
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้น
ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งนาเสนอการ
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

~ ๒๗ ~
5. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุขภาวะ
ความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลังสาคัญ
ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
8. ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง และให้เด็ก
เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์
9. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
11. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมศาสนาให้คงอยู่
สืบไป
12. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในจังหวัดพัทลุง
13. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีรายได้
จากภาคเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่า เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
2. เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น
3. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน มีการส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุขการ
จัดสวัสดิการชุมชนที่มีมาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบมีการ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน และสามารถนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภั ยธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ประชาชน องค์กรภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

~ ๒๘ ~
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ 2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตรตามปรัชญา
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น
5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
7. เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว 1. ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
เชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ต่าง ๆ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว
และประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

1. ส่งเสริมชุมชนสูส่ ุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และส่งเสริมด้านการสมานฉันท์
2. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษา
และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง
3. เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพัทลุง
ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ
7. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีสว่ นร่วม
8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติ
และการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน
9. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานในการประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

~ ๒๙ ~
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้า
ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย
แบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และการบริหารจัดการที่ดี

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะร่วมกันในเขตจังหวัด
5. ส่งเสริมระบบการจัดหารายได้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม

6. นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ
4. การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาบทบาทสตรี
6. ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย

12. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสินค้า ลดต้นทุนการผลิต
๓. ประชาชนกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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~ ๓๐ ~
๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทาง
กาย จิต สังคมและปัญญา
๒.๔ ตัวชีว้ ัด
๑. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน
๒. จานวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มจานวนขึ้น
๓. การจัดการระบบน้าประปา สะอาด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
๔. จานวนที่ลดลงของอบายมุขในสังคม
๕. จานวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. จานวนการได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
1. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ2สาย
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2 สาย
3. ระบบการจัดการน้าประปาได้รับการพัฒนามาตรฐานครบร้อยเปอร์เซ็นต์
4. กิจกรรมสร้างจิตสานึกการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี
5.กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี
๒.๖ กลยุทธ์
๑. พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะ
๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔. การบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ
๕. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้าเสีย ฝุ่นละอองและเสียง
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
๗. การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
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