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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลทุ่งสัง ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0-7575-8630
โทรสาร.0-7575-8630
www.thungsung.go.th
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่โดยประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของอาเภอทุ่งใหญ่ ห่างจากตัวอาเภอทุ่งใหญ่ประมาณ 7 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลถ้าพรรณารา อาเภอถ้าพรรณารา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลบางรูป อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1.2สภาพภูมิประเทศ
ลั ก ษณะทั่ว ไปเป็ นที่ร าบลุ่ม พื้ นที่บ างส่ว นเป็ นภูเ ขา มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ปุาไม้อุด ม
สมบูรณ์ ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลทุ่งสัง จึงเป็นพื้นที่เพื่อใช้ในการทาการเกษตรเป็นหลัก
เช่น
สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน น้าเพื่อการเกษตรต้องอาศัยธรรมชาติเ ป็นหลัก บริเ วณแถบเนินเขา มี
ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแร่ยิบ ซัมจานวนมาก มีบ ริษัท ต่างๆ เข้ามาซื้อที่ดินเพื่ อเปิ ด
ดาเนินการผลิตแร่ยิบซัม ออกจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศหลายบริษัท
1.3ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทาให้
มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปถึงเดือนพฤษภาคมและ
ฤดูฝนเริ่มต้น
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
1.4ลักษณะของดิน
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินคละ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่ จะ
เป็นพืน้ ที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน ลักษณะของดิน มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติหลากหลาย
1.5ลักษณะของไม้และป่าไม้
ทรัพยากรปุาไม้ไม่มีทรัพยากรปุาไม้ที่มีคุณค่า แต่มีการส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนใน
บาง
แห่ง แต่เป็นพืน้ ที่เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเนือ้ ที่ทั้งตาบล
2.ด้านการเมือง /การปกครอง
2.1เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมูบ่ ้านดังนี้
หมู่ท่ี
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโคกวัด
บ้านหน้าเขา
บ้านควนยูง
บ้านวังหิน
บ้านภูเขาหลัก
บ้านทุ่งสมอ
บ้านหนองเก้าวา

ผู้ใหญ่บ้าน
นายปรีชา ขวัญเมือง(กานันตาบลทุ่งสัง)
นายพิทักษ์
ไกรนรา
นายชวรัตน์
ทองสัมฤทธิ์
นายบัญญัติกิจ สุขฉนวน
นายคนึง
คชสิทธิ์
นายวันชัย
ขวัญเมือง
นายชัยณรงค์ บารุงศรี
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2.2การเลือกตั้ง
จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสัง และการเลือกตั้งสภาเทศบาลตาบลทุ่งสัง
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล จานวน 12 คน ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1
1.นายจาเนียร เพชรอาวุธ (เสียชีวติ )
2.นายประสิทธิ์ ชัยฤกษ์
3.นายกาพล ขวัญเมือง
4.นายภานุเมศ ไกรนรา
5.นายสิทธิภรณ์ แสงระวี
6.นายสง่า ไกรนรา

เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายสมพงศ์ ขวัญเมือง
2.นายวัชรินทร์ ช่างคิด
3.นายอนันทวุฒิ อาลอย
4.นายทนนชัย เลื่อนแก้ว
5.นายธนะชัย ต่างสี
6.นายมะนิตย์ คงดี

กิจการสภา
1.ประธานสภาเทศบาล
คือ นายสมพงศ์ ขวัญเมือง
2.รองประธานสภาเทศบาล คือ นายทนนชัย เลื่อนแก้ว
3.เลขานุการสภาเทศบาล คือ นายสุรเชษฐ์ ทิยพ์วงษ์
คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารประกอบด้วย
1.ดาบตารวจภาชโร เรืองสังข์
นายกเทศมนตรีตาบล
2.นายอดิเรก แจ่มจรัส
รองนายกเทศมนตรีตาบล
3.นายศรีอรุณ ขวัญเมือง
รองนายกเทศมนตรีตาบล
4.นายเจริญพร เดชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบล
5.นายปัญญา แก้วมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งสัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขต
จานวนผู้มีสิทธิ
ผู้มาใช้สิทธิ
ผู้ไม่ประสงค์
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
ลงคะแนน
1
4,001
3,480
10
97
คิดเป็นร้อยละ
86.96
0.24
2.42

เมื่อ
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทุ่งสัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
เขต
เลือกตั้ง
1
2
รวม

จานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
2,033
1,962
3,995
คิดเป็นร้อยละ

ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
1,771
1,704
3,475
86.98

ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน
8
4
12
0.29

บัตรเสีย
64
53
117
2.92

ที่มา: สานักปลัดเทศบาลตาบลทุ่งสัง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557)

3.ประชากร
3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตารางจานวนประชากรรวมในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
ปี
2559
2560
2561

ชาย
2,761
2,789
2,815

หญิง
2,859
2,884
2,906

รวม
5,620
5,673
5,721

ครัวเรือน
1,879
1,901
1,926

จานวนประชากรแยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังนี้
หมู่ท่ี

ชื่อหมู่บ้าน

หมูท่ ี่ 1 บ้านโคกวัด
หมูท่ ี่ 2 บ้านหน้าเขา
หมูท่ ี่ 3 บ้านควนยูง
หมูท่ ี่ 4 บ้านวังหิน
หมูท่ ี่ 5 บ้านภูเขาหลัก
หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่งสมอ
หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองเก้าวา
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
564
532
1,096
226
258
484
219
181
400
629
701
1,330
302
317
619
608
636
1244
274
285
559
2,822 2,910 5,732

ข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนอาเภอทุ่งใหญ่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
346
184
127
476
211
404
189
1,937
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มีประชากรทั้งสิ้น 1,937 ครัวเรือน จานวน 5,732 คน แยกเป็นชาย 2,822 คน หญิง 2,910 คน
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน / ตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มประชากรเฉลี่ยร้อยละ 1.02
ต่อปี
3.2 ช่วงอายุและประชากร
ช่วงอายุ
น้อยกว่า1
1ปี – 6 ปี
7 ปี – 18 ปี
19 ปี -30 ปี
31 ปี -40 ปี
41 ปี -59 ปี
60 ปี - 69
70 ปี – 79 ปี
80 ปี -89 ปี
90 ปีข้ึนไป
รวม

เพศชาย
10
55
105
99
81
154
34
16
7
3
564

เพศหญิง
2
53
66
111
72
136
47
25
16
3
531

รวม
12
108
171
210
153
290
81
41
23
6
1,095

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อาเภอทุ่งใหญ่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

4.สภาพทางสังคม
4 . 1 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ษ ฎ ร ใ น ต า บ ล ทุ่ ง สั ง ส่ ว น ใ ห ญ่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
ปริญญาโท ส่วนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามีน้อย
สถาบั น การศึ ก ษา
ในพื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีจานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง จานวน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตาบลทุ่งสัง จานวน 1 ศูนย์ ดังนี้
ที่

ชื่อโรงเรียน

1
2
3
4

โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนวัดควนยูง
โรงเรียนบ้านวังหิน

ตั้งอยู่
ใน
หมู่ที่
หมูท่ ี่ 1
หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางพวงลัดดา อินทรทัต
นายสมชาย อักษรพันธ์
นางปฤทัย อามฤทธิ์
นางสาวยุภาพร เจริญรูป

หมายเหตุ
สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.
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5 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
หมูท่ ี่ 2
6 โรงเรียนเทศบาลตาบลทุ่งสัง หมูท่ ี่ 2

นางวิมล หนูชุม
นางอภิญญา ช่วยสกุล

โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลตาบลทุ่งสัง

7 ศพด.เทศบาลตาบล.ทุ่งสัง

นางพัชณี แสงสุขศรี

เทศบาลตาบลทุ่งสัง

หมูท่ ี่ 2

หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

4.2 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล 2 แห่ ง และศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน ดั ง นี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหน้าเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 รับผิดชอบให้บริการ
ประชาชนในพื้นหมู่ที่ 1,2,6,7 มีนายยุทธนา หอมเกตุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
หน้าเขา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 รับผิดชอบให้บริการ
ประชาชนในพื้นหมู่ที่ 3,4,5 มีนางประนอม อุบลกาญจน์ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านวังหิน
3. มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
4.3 อาชญากรรม/ยาเสพติด
เทศบาลตาบลทุ่งสังมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559-2561 ดังนี้
กลุ่ม

ประเภทความผิด

พ.ศ.2559
รับแจ้ง

ที่

(ราย)

1

2
3
4

ฐานความผิดเกี่ยวกับ
ชีวติ ร่างกายและเพศ
(ภาพรวม)
ฐานความคิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ (ภาพรวม)
ฐานความผิดพิเศษ
คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย

จานวน
จับกุม
(ราย)

คน

พ.ศ.2560
รับแจ้ง

จานวน
จับกุม

(ราย)

พ.ศ.2561

คน

รับแจ้ง

จานวน
จับกุม

(ราย)

คน
(ราย)

15

14

21

35

30

35

29

26

35

57

48

59

50

40

52

77

57

94

10
828

8
-

8
1,004

18
997

18
-

12
-

18
1,222

ที่มา:สถานีตารวจอาเภอทุ่งใหญ่ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

18
12
1,115 1,105

24

4.5 การสังคมสงเคราะห์
4.5.1จานวนประชากรที่พิการหรือทุกพลภาพที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการจานวน 154 คน
4.5.2จานวนผู้อายุ 60 ปีข้ึนไปและได้การช่วยเหลือที่โดยได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 741 จานวน
แยกเป็น อายุ60-70ปี จานวนเงิน 600 บาท
อายุ70-80ปี จานวนเงิน 700 บาท
อายุ80-90 ปี จานวนเงิน 800 บาท
อายุ 90 ปีข้ึนไป จานวน 1,000 บาท
4.5.3จานวนผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผูป้ ุวยเอดส์ จานวน 2 คน
5.ข้อมูลการบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภค
5.1 การคมนาคมขนส่ง สภาพการคมนาคมขนส่งทางบกมีความสะดวก โดยมีถนนผ่านตาบลและหมู่บ้านดังนี้
ข้อมูลถนน
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
รวม

ถนนดินหรือลูกรัง
ของทต.ทุง่ สัง
จานวน ระยะทางถนนดิน/
(สาย)
ลูกรัง(กม.)
7
9.59
7
4.09
8
7.58
9
8.51
4
7.00
7
7.60
3
3.49
45

47.9

ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง
หรือคสล.
จานวน
ระยะทาง
(สาย)
(กม.)
7
7.32
4
4.29
4
2.63
7
4.07
3
5.00
7
4.43
1
1.50
33

29.2

คงเหลือถนนดินหรือลูกรัง
ทีย่ ังไม่ได้ปรับปรุง
จานวน
ระยะทาง
(สาย)
(กม.)
2
2.25
4
3.29
6
4.43
6
4.44
2
2.00
4
3.17
24
1.99
48

21.6

ที่มา: กองช่างเทศบาลตาบลทุ่งสัง

5.2 การไฟฟ้า ราษฎรในเขตตาบลทุ่งสัง มีไฟฟูาใช้แล้วประมาณร้อยละ 100 ไฟฟูาสาธารณะ
มีครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
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5.3 การประปา มีจานวนระบบประปาในพื้นที่จานวน 6 ระบบ โดยครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับบริการ
น้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้นรวม 1,875 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของครัวเรือนทั้งหมด
รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
ที่

ระบบประปา

พื้นที่

2
3
4
5

ระบบประปาผิวดินบ้านโคกวัด
ระบบประปาบาดาลบ้านโคกวัด
ระบบประปาบาดาลบ้านหน้าเขา
ระบบประปาบาดาลบ้านควนยูง
ระบบประปาผิวดินบ้านวังหิน
ระบบประปาผิวดินบ้านภูเขาหลัก

หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4
หมูท่ ี่ 5

6

ระบบประปาผิวดินบ้านทุ่งสมอ

หมูท่ ี่ 6

7

ระบบประปาผิวดินบ้านหนองเก้าวา
รวม 7 ระบบ

หมูท่ ี่ 7

1

หมูท่ ี่ 1

จานวนผูใ้ ช้นา้
(ครัวเรือน)

คิดเป็น%

228

68.88

176
124
462
208
309

176
100
462
125

100
80.65
100
60.10

309

100

184
1,875

184
1,584

100
84.48

จานวนครัวเรือน
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ที่มา: กองช่างเทศบาลตาบลทุ่งสัง

5.4 การโทรศัพท์ ราษฎรในพื้นที่ตาบลทุ่งสังมีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็น ส่วน
ใหญ่ ตลอดมีการติดตัง้ สถานีฐานเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือจนสามารถติดต่อได้ทุกพืน้ ที่
5.5ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
1.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
หลัง
2.อาคารโรงเรียนอนุบาล
1
หลัง
3.อาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งสัง
1
หลัง
4.อาคารหอประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งสัง
1
หลัง
5.อาคารเทศบาล (ต่อเติม)
1
หลัง
6.อาคารโรงเรียนเทศบาล (2 ห้อง)
1
หลัง
7.อาคารเรียนอนุบาล (อนุบาล 8 ห้อง)
1
หลัง
8.ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
หลัง
9.กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
หลัง
10.ต่อเติมหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคารอเนกหอประชุม 1
หลัง
11.สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
หลัง
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ยานพาหนะ
1.รถบรรทุกขยะ
1
คัน
2.รถยนต์สว่ นกลาง
1
คัน
3.รถกระเช้า
1
คัน
4.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)
1
คัน
5.รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์
1
คัน
6.เรือท้องแบน
2
ลา
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามันและสวนผลไม้
6.2 การบริการ โรงแรม 1 แห่ง
6.3 การท่องเที่ยว ในเขตตาบลทุ่งสังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่ยังคงมีสถานที่บางแห่งใน
แผนงาน/โครงการที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น ถ้าค้างคาว เจดีย์ศรีวิชัย
6.4 อุตสาหกรรม ปัจจุบันเริ่มมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
1.บริษัทภัทรพาราวู๊ดทุ่งใหญ่ จากัด หมู่ที่ 6
2.บริษัททุ่งสังกรีน จากัด
หมูท่ ี่ 6
3.บริษัท แอ็บโซลูท ปาล์ม หมู่ที่
หมูท่ ี่ 4
6.5การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
อาชีพและรายได้
- อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ามัน
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่ ปลา
- อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายผัก ผลไม้ ขายของชา
- อาชีพรับจ้าง รับจ้างทางานในโรงงาน และรับจ้างทั่วไป
เทศบาลตาบลทุ่งสังมีเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด บริเวณสองข้างทางถนน
มีร้านค้าหลายประเภท เช่น ร้ายขายวัสดุก่อสร้าง ร้านขายของชา อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ
สถานีจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง มีจานวน 17 แห่ง แยกเป็น
น้ามันเชื้อเพลงแบบหัวจ่าย
3
แห่ง
น้ามันแบบตู้หยอดเหรียญน้ามันแบบหลอดแก้ว
14 แห่ง
กลุ่มอาชีพ
เทศบาลตาบลทุ่งสังมีกลุ่มอาชีพซึ่งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
2.วิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบ้าน โคกพลา หมูท่ ี่ 2
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3.กลุ่มผลิตเครื่องแกง หมูท่ ี่ 3
กลุ่ม/องค์กรทางสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลทุ่งสัง
กลุ่มออมทรัพย์
กองทุนหมูบ่ ้าน
กลุ่มสตรี

1
3
4
7

กองทุน
กลุ่ม
กลุ่ม
หมูบ่ ้าน

6.6เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
6.6.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ตาบลทุ่งสังมีทั้งหมด 7 หมูบ่ ้าน ดังนี้
1.หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัด
2.หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา
3.หมูท่ ี่ 3 บ้านควนยูง
4.หมูท่ ี่ 4 บ้านวังหิน
5.หมูท่ ี่ 5 บ้านเขาหลัก
6.หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่งสมอ
7.หมู่ที่ 7 บ้านหนองเก้าวา
6.6.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน ร้อย
ละ 90 และ พืช ผักผลไม้อ่นื ๆ มีเล็กน้อยภายในครัวเรือน
6.6.3ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ประชาชนในพื้นที่ใช้แหล่งน้าในพืน้ ที่สาหรับการเกษตร ซึ่งมีแหล่งน้าที่สาคัญดังนี้
1. แม่น้าตาปี เป็นแม่น้าสายสาคัญที่แบ่งเขตแดนระหว่างอาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอฉวาง อาเภอ
ถ้าพรรณรา ไหลผ่านตาบลทุ่งใหญ่ ตาบลทุ่งสัง ตาบลบางรูป
2. คลองสังข์ เป็นลาน้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเริ่มต้นจากภูเขาสังข์ อาเภอลาทับ ไหลผ่านตาบลกรุง
หยัน ตาบลท่ายาง ตาบลทุ่งสัง ไหลออกแม่น้าตาปีที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งสัง เรียกว่า ปากสังข์
3. คลองหนองยาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งสัง และหมูท่ ี่ 3 ตาบลบางรูป ไหลออกแม่
น้าตาปี หมู่ที่ 6 ตาบลบางรูป เรียกว่า ปากเพรียง
4. คลองวาจา เป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้าหนองเก้าวา ไหลผ่าน หมู่ที่ 7, หมู่ 6,หมู่ที่5 และ
หมูท่ ี่ 4 ตาบลทุ่งสัง ไหลลงสู่คลองสังข์ ที่ปากสังข์ หมูท่ ี่ 4
5. คลองสังข์แห้ง ต้นกาเนิดแหล่งน้าหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 7,6 ไหล
ออก คลองสังข์ที่บ้านวังมะเดื่อ
6. คลองหม้อเหล็ก ต้นกาเนิดอยู่ที่หมูท่ ี่ 7 ตาบลท่ายาง ไหลผ่านหมูท่ ี่ 1 ตาบลทุ่งสัง

28

7. คลองดายของ ต้นกาเนิดอยู่ที่หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งสัง
8. คลองบางพุดทอง ต้นกาเนิดจากวังเตย หมู่ที่ 2 ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 ลงสู่คลองสังข์ที่ปากสังข์
9. คลองหนองหว้า ต้นกาเนิดจากหนองหว้าหมูท่ ี่ 8 ตาบลบางรูป และหมูท่ ี่ 4 ตาบลท่ายาง
ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 3 เป็นคลองกั้นแนวเขต ตาบลทุ่งสัง และตาบลบางรูป
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1. ฝายกักเก็บน้า มีจานวน 2 แห่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้าจากแหล่งน้าคลองสังข์
ได้แก่ ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์ ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 6 และฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์ตั้งอยู่
ในพืน้ ที่คาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
2. สระเก็บน้า มีสระน้าที่ขุดในพืน้ ที่ได้แก่ สระหนองเต่าดา พื้นที่หมูท่ ี่ 1 สระเก็บน้าบ้านหน้า
เขาพื้นที่หมู่ที่ 2 สระเก็บน้าบ้านควนยูงพื้นที่หมู่ที่ 3 สระเก็บน้าบ้านภูเขาหลักพืน้ ที่หมูท่ ี่ 5 สระเก็บน้าบ้าน
หนองเตย พื้นที่หมูท่ ี่ 6 และสระเก็บน้าหนองเก้าวา พื้นที่หมู่ที่ 7
3. บ่อน้าตื้น มีกระจัดจายอยู่ในครัวเรือนในพื้นที่ตาบลทุ่งสัง
6.6.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้(หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค)
ประชาชนใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่จะใช้น้าประปาของหมู่บ้าน ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ที่

ระบบประปา

พื้นที่

2.
3.
4.
5.

ระบบประปาผิวดินบ้านโคกวัด
ระบบประปาบาดาลบ้านโคกวัด
ระบบประปาบาดาลบ้านหน้าเขา
ระบบประปาบาดาลบ้านควนยูง
ระบบประปาผิวดินบ้านวังหิน
ระบบประปาผิวดินบ้านภูเขาหลัก

หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4
หมูท่ ี่ 5

6.

ระบบประปาผิวดินบ้านทุ่งสมอ

หมูท่ ี่ 6

7.

ระบบประปาผิวดินบ้านหนองเก้าวา
รวม 7 ระบบ

หมูท่ ี่ 7

1.

หมูท่ ี่ 1

จานวน
ครัวเรือน

จานวนผูใ้ ช้นา้
(ครัวเรือน)

คิดเป็น%

228

68.88

176
124
462
208
309

176
100
462
125

100
80.65
100
60.10

309

100

184
1,875

184
1584

100
84.48
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับศาสนา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นั บถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชุมชน วัดในพืน้ ที่มีดังนี้
1.วัดสระเภา
ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 1
2.วัดเขาลาทัง
ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 2
3.วัดยูงทอง
ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมู่ที่ 3
4.วัดธรรมิการาม (วัดวังหิน) ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 4
5.วัดภูเขาหลัก
ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 5
7.2 ประเพณีและงานประจาปี เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีศิลปะและประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจาปี ที่
สาคัญ คือ
1.งานประเพณีสงกรานต์และรดน้าผูส้ ูงอายุ
2.งานประเพณีลอยกระทง
3.งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
4.งานพิธีสาคัญทางทางศาสนาอื่นๆ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลทุ่งสังยังมีความเชื่อตั้งแต่โบราณในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น หมอ กระดูก ยาต้มสมุนไพร หมอนวด
7.4 ภาษา คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า แหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่
1. แม่ น้ าตาปี เป็ น แม่ น้ าสายส าคั ญ ที่ แ บ่ ง เขตแดนระหว่ า งอ าเภอทุ่ ง ใหญ่ อ าเภอฉวาง
อาเภอถ้าพรรณรา ไหลผ่านตาบลทุ่งใหญ่ ตาบลทุ่งสัง ตาบลบางรูป
2. คลองสังข์ เป็นลาน้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเริ่มต้นจากภูเขาสังข์ อาเภอลาทับ ไหลผ่านตาบล
กรุงหยัน ตาบลท่ายาง ตาบลทุ่งสัง ไหลออกแม่น้าตาปีที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งสัง เรียกว่า ปากสังข์
3. คลองหนองยาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งสัง และหมูท่ ี่ 3 ตาบลบางรูป ไหลออกแม่
น้าตาปี หมู่ที่ 6 ตาบลบางรูป เรียกว่า ปากเพรียง
4. คลองวาจา เป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้าหนองเก้าวา ไหลผ่าน หมู่ที่ 7, หมู่ 6,หมู่ที่5 และ
หมูท่ ี่ 4 ตาบลทุ่งสัง ไหลลงสู่คลองสังข์ ที่ปากสังข์ หมูท่ ี่ 4
5. คลองสังข์แห้ง ต้นกาเนิดแหล่งน้าหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 7,6
ไหลออก คลองสังข์ที่บ้านวังมะเดื่อ
6. คลองหม้อเหล็ก ต้นกาเนิดอยู่ที่หมูท่ ี่ 7 ตาบลท่ายาง ไหลผ่านหมูท่ ี่ 1 ตาบลทุ่งสัง
7. คลองดายของ ต้นกาเนิดอยู่ที่หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่ายาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งสัง
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8. คลองบางพุดทอง ต้นกาเนิดจากวังเตย หมู่ที่ 2 ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 ลงสู่คลองสังข์ที่ปากสังข์
9. คลองหนองหว้า ต้นกาเนิดจากหนองหว้าหมู่ที่ 8 ตาบลบางรูป และหมูท่ ี่ 4 ตาบลท่า
ยางไหลผ่าน หมูท่ ี่ 1,3 เป็นคลองกั้นแนวเขต ตาบลทุ่งสัง และตาบลบางรูป
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1. ฝายกักเก็บน้า มีจานวน 2 แห่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้าจากแหล่งน้าคลองสังข์
ได้แก่ ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสังข์ตั้งอยู่
ในพืน้ ที่คาบเกี่ยวระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
2. สระเก็บน้า มีสระน้าที่ขุดในพืน้ ที่ได้แก่ สระหนองเต่าดา พื้นที่หมูท่ ี่ 1 สระเก็บน้าบ้าน
หน้าเขาพืน้ ที่หมูท่ ี่ 2 สระเก็บน้าบ้านควนยูงพื้นที่หมูท่ ี่ 3 สระเก็บน้าบ้านภูเขาหลักพื้นที่หมู่ที่ 5 สระเก็บน้า
บ้านหนองเตย พืน้ ที่หมูท่ ี่ 6 และสระเก็บน้าหนองเก้าวา พื้นที่หมู่ที่ 7
3. บ่อน้าตื้น มีกระจัดจายอยู่ในครัวเรือนในพืน้ ที่ตาบลทุ่งสัง
8.2 ป่าไม้ ในพืน้ ที่ ยังมีทรัพยากรปุาไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 90
8.3 ภูเขา ในพืน้ ที่เทศบาลตาบลทุ่งสัง มีจานวนภูเขายกตัว 3 ลูก ได้แก่
1. ภูเขาหลัก อยู่ในพืน้ ที่หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งสัง ซึ่งมี ถ้าน้าหอม ถ้าพ่อปูุ อยู่ในภูเขาหลัก
2. ภูเขาสังข์ อยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 4 ตาบลทุ่งสัง ซึ่งมี ถ้าค้างคาว อยู่ในภูเขาสังข์
3. ภูเขาลาทัง อยู่ในพืน้ ที่หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งสัง ซึ่งมี ถ้าพระ อยู่ในภูเขาลาทัง
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น
1. ทุ่งหัดม้า(ทุ่งเสม็ดเตี้ย) มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 1, 3
2. แหล่งประวัตศิ าสตร์ที่สาคัญ คือ เจดีย์ศรีวชิ ัยซึ่งประดิษฐาน ณ วัดภูเขาหลักหมู5่
3. แหล่งแร่ยิปซัมที่สาคัญ พืน้ ที่หมูท่ ี่ 7
4. ท่าทรายหมู่ที่ 4,5
9.อื่นๆ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลทุ่งสังให้ความสาคัญและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย
1.. ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตาบลทุ่งสัง มีจานวนอาสาสมัครปูองกันภัย ใน
สังกัด จานวน 62 คน
2. ปูอมยามประจาตาบล จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพืน้ ที่หมูท่ ี่ 4,1,6
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2561)
1.สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2561
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์คลังของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ตารางที่ 8 ตารางแสดงสถานการณ์คลังของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
□ รายจ่าย
ปี
2559
2560
2561

รายจ่าย
15,590,937.91
15,956,458.18
16,735,222.68

เงินอุดหนุน
(บาท)
7,209,511.66
15,021,430.82
16,162,079.20

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
22,800,449.57
30,977,889
32,897,307.88

รายได้จากการจัดเก็บภาษีและ
ภาษีจัดสรร
15,808,701.34
16,593,381.85
18,745,579.38

เงินอุดหนุน
(บาท)
9,946,356
18,252,884
19,162,131

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
25,755,057.34
34,846,265.85
37,907,710.38

□ รายรับ
ปี
2559
2560
2561
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*******************
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่ าด้ว ยการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ชาติ และต่อ มาได้มีก ารตราพระราชบัญ ญั ติ ก ารจัด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญั ติ ก ารจัด ท า ยุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ไ ด้ แ ต่ง ตั้ งคณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านต่ างๆ รวม ๖ คณะ
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งโอกาสแล ะ
ความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทายุท ธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย ซึ่งจะต้ องนาไปสู่ก ารปฏิบัติ เ พื่อให้ ป ระเทศไทยบรรลุวิ สัย ทัศ น์
“ประเทศไทยมีค วามมั่ นคง มั่ง คั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้ วยการพั ฒนาตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
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๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย
มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่ อการพัฒนา
ที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ
เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จโลกที่ยั ง ไม่ฟื้ นตั วได้เ ต็ม ที่โ ครงสร้า งเศรษฐกิจ ไทย
ที่ยังไม่สามารถขับ เคลื่อนด้ว ยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริก ารและภาคเกษตรมีผลิตภาพ
การผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย ยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันการวางกลยุ ทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
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ในขณะเดีย วกั น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย

แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การ
พัฒนาประเทศในมิติตา่ ง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ ว่ า ประเทศไทยจะมี ตาแหน่ งที่ ตั้ ง ที่ส ามารถเป็น ศู น ย์ ก ลางในการเชื่ อ มโยงใน
ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหา
ด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังคงต้องให้ความสาคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มคี วามซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยง
กันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหา
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ ม ประชากรไทยที่ มี แ นวคิ ด และความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้
การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลั บ กั น

ความเปลี่ ย นแปลงจากโลกาภิ วั ต น์ แ ละความก้ า วหน้ า ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า
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และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวติ ใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับ สุดยอดในปี
๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ ที่ ป ระเทศไทยจะยั ง คงเป็ น ประเทศผู้ รั บ ของประชากรจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น ขณะที่ ป ระชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ ดี
ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูร ณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจ
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลง
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ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ
ที่สาคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึน้
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก
การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใ หม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ
มีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้ นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลั กษณะงานที่เปลี่ย นไป

มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูง

เพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิ ด
การพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวติ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้
จากปัจจัยและแนวโน้มที่ คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วน
การพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกั น
โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ

37

เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของ
คนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหา
ความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้

ประเทศไทยต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งสมดุ ล ความมั่ น คง

ด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่ อการพั ฒนาประเทศมากขึ้ น

รวมทั้ง ให้ค วามสาคัญ ของการรวมกลุ่ ม

ความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดย
จาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบี ยบกติกาสากล
ในด้ า นต่ า งๆ

ขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการและการเมื อ ง

เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการ
พัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะ
มีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพืน้ ฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึก แผ่น

มีค วามมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเ กียรติและศัก ดิ์ศรีของความเป็นมนุษ ย์

ความเจริญ เติบ โตของชาติ

ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ความยั่ งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อ มระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน

มี ร ะบบการเมื อ งที่ มั่ น คงเป็ น กลไกที่ น าไปสู่ ก ารบริ ห ารประเทศที่ ต่ อ เนื่ อ งและโปร่ ง ใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวติ มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน

39

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่า งต่อเนื่องและ
มีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับ ผลประโยชน์จากการพั ฒนาอย่างเท่าเทียมกั นมากขึ้น

และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน

มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามมาตรฐานขององค์ ก ารสหประชาชาติ

ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นภาวะความยากจน

เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป
และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึน้ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เ ป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม

และมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นา
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๑) ความอยู่ดมี ีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิ ช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
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(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(๑)

ภาครัฐ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง

ตอบสนองความต้องการ

และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ ที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
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(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนด
วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบั ติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญ
ที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค /แผนงานกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ให้
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนา
ภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกั นต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคภาคี ก ารพั ฒ นา และ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
1.2 หลั กการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกั บ แผนระดับ ชาติต่างๆ นโยบายรัฐ บาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมสิ ังคมของพื้นที่ โดย
(1) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพืน้ ที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการ
พัฒนาที่สมดุล ดังนัน้ จึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค โดยเฉพาะ
2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุด รธานี -ขอนแก่ น -นครราชสีม า-จั งหวั ด ปริ ม ณฑล พื้น ที่ แ หลมฉบัง -ชลบุ รี -ฉะเชิ ง เทราสระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
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2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน
2.3 พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์แ ละโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเ วศให้ยั่ งยืน ได้แ ก่ พั ฒนาแหล่ งน้าให้เ พีย งพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่ งแวดล้อมเมื องและแหล่ ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร
พัฒนาการท่องเที่ยว
(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงาน
ให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMTGT พัฒนารองรับการขยายการลงทุ นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ทางทะเล
(3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา
โดยการพั ฒนาความรู้ คุณธรรม และสุ ขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้อย
โอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ การพั ฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ
และรายได้ และการอานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมี
รายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการ
ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
(5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรัก ษาสมดุลเชิง
นิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดม
สมบู ร ณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น และควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลด
ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
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(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยง
ปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณ
ชายฝั่งทะเลและการเตรียมความพร้อมพืน้ ที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ
(2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่หข์ องศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ย วชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับ การ
ท่องเที่ยว
(3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็นธรรมเพื่ อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอานาจรัฐ และ
สร้างภูมิคมุ้ กัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศู นย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ามันแบบ
ครบวงจร
(3) โครงการพัฒนาลุม่ น้าปากพนังและลุม่ น้าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ขา้ วอู่น้า
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทางานในต่างประเทศ
(8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ
(9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)
(11) โครงการฟื้นฟูการทานาในพืน้ ที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐาน
รากของชุมชนที่เข้มแข็ง
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นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”
1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ามัน) โดยมีเข็ม
มุ่งสู่อนาคต ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกล้าพันธ์พื ชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถรองรับการแข่งขัน
และการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประเทศมุ่ ง พั ฒ นาให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น
ศูนย์กลางกล้าพันธุ์ยางพาราและปาล์มน้ามันคุณภาพที่มศี ักยภาพที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ปลูกของ
กลุ่มจังหวัด ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามัน
3. การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ามันด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ
ดาเนินการได้ในพื้นที่ ผสมผสานการบูรณาการร่ วมของภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งสร้างให้เกิดในมิติ
วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลผลิตยางพารา
และปาล์มน้ามันให้เ ป็นตราสินค้าที่สร้างงานสร้างอาชีพและขับ เคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุ่ม
จังหวัด
4. การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาพืชเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่ มเกษตรกร เกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ เป็นนัก
จัดการยางพารา ปาล์มน้ามันที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้ นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์
และสัตว์น้า โดยมีเข็มมุง่ สูอ่ นาคต ดังนี้
1. การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นแหล่งผลิต แปรรูป และสร้างสรรค์คุณค่า
เพิ่มจากผลผลิตการเกษตรที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในการ
ส่งออกสู่ประชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบด้วย ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และสัตว์นา้
2. การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มคี ุณภาพมาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นคลังสินค้าเกษตร คลังอาหารของประเทศใน
พืน้ ที่ฝงั่ อ่าวไทย ฝัง่ อันดามัน และประชาคมอาเซียน
4. การพั ฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอย่างมืออาชีพแก่สถาบันเกษตรกร
เกษตรกรที่ทาการเกษตรเพื่อการค้าและการส่งออก พร้อมการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุ่มจังหวัดสู่สากล
5. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้เป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในมิตอิ าเซียนและนานาชาติ
6. การสร้างแบรนด์จากผลผลิตการเกษตรให้เป็นตราสินค้าของกลุ่ มจังหวัดฯที่สร้างงานสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
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นิยาม : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” โดยมีเข็มมุง่ สูอ่ นาคต ดังนี้
1. การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้โดดเด่นศักยภาพแข่งขันได้ ในระดับการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
- Green and Romantic Island ในพืน้ ที่เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย อ่าวขนอม หมูเ่ กาะ
ทะเลใต้
- เส้นทางสายพุทธรรมลังกาสุกะ-ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแก้วพัทลุง-พระบรมมหาธาตุ
นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี-พระธาตุสวี ชุมพร
- เส้นทางท่องเที่ยวนิเวศปุาเขา (โฮมสเตย์-ไทยสปานานาชาติ เส้นทางเทือกเขาบรรทัต
โอโซนอาเซียน@ลานสกา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศปุาเขาที่เขาสก-คลองพนม-เขื่อนรัชชประภา
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง)
2. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มุ่งสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความอุน่ ใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ระดับ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
4. การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตสาคัญของกลุ่มจังหวัด ผลผลิต
ชุมชนกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มจังหวัด
5. การเปิดตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าการท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
นิยาม : “การสร้างสรรค์เมืองเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง” โดยมีเข็มมุง่ สูอ่ นาคต ดังนี้
1. การสร้า งมูล ค่ า เพิ่ มจากผลิต ภัณฑ์ชุ มชนให้สามารถแข่ง ขันได้ ทั้งในมติ ใ นประเทศ
ประชาคมอาเซียนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน
2. การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแก่กลุ่มจังหวัด
3. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพที่เข้มแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่
ระบบเศรษฐกิจ
2. การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3. สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ บ นฐานทรั พ ยากรและ
เอกลักษณ์ของพืน้ ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคมนาคมขนส่ ง และ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. วิสัยทัศน์
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
คานิยามวิสัยทัศน์
คาจากวิสัยทัศน์

หมายถึง

นครแห่งอารยธรรม

น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช เ มื อ ง ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ศ า ส น า พ ล เ มื อ ง อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
เอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณี วัฒนธรรม
ที่สืบทอดอย่างยาวนาน

น่าอยู่น่าเที่ยว

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบั ติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี และ
ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า การบริ หาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง
ทางน้า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคน
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น

การเกษตรและอุตสาหกรรม นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุล
ของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรง
ยั่งยืน
ตามความต้องการของผู้บริโภค และนานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทั นสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้ การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทากิน เป็น
เมืองที่เ น้นการจัด การด้า นการส่ งเสริม การผลิต พืช สั ตว์ ประมง การพัฒ นาศัก ยภาพเกษตรกรสู่ Smart
Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ
เติบโตจากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์ปุาเขา และทางทะเล และ
การท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้
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จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกาหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้

เป้าหมายการพัฒนา
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2. เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยว
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวติ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
5. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่ อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์
1. พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพืน้ ฐานด้านการเกษตรที่มี
คุณภาพ
3. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อ
ยอดเป็นเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการ
ผลิตการตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร
5. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร
6. ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
และเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสองธรรม
“ธรรมะและธรรมชาติ”
4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
5. ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับการเกษตร
การท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ
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พื้นที่ป่า เขา ลาน้าหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง
พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มสี ุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครที่นา่ อยู่
ชุมชนเข้มแข็ง”
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้”
5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน
สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
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สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน)

หัวข้อ

วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
การพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

(พ.ศ. 2561 - 2564)

(พ.ศ. 2561 - 2565)

(รองรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ

(ฉบับทบทวน) (รองรับแผนปฏิบัติ

จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี

2562)

งบประมาณ พ.ศ. 2563)

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน

นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตร

นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตร

ไม่เปลี่ยนแปลง

และอุตสาหกรรมยั่งยืน

และอุตสาหกรรมยั่งยืน

1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและ

1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและ

เพื่อให้สอดคล้องกับ

การท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

โอกาสและศักยภาพ

2. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี มีการสืบสาน

2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ของจังหวัด และบรรลุ

อย่างต่อเนื่อง

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ

ความต้องการที่จะ

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บรรลุในระยะ 5 ปี

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวติ และ

4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวติ และ

มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

5. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง

1. รายได้จากผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของ

เพื่อให้สอดคล้องและ

นวัตกรรม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี

จังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี

ครอบคลุมกับ

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

เปูาหมาย

ตามเป้าหมาย

ต่อปี

ต่อปี

รวมทัง้ ปรับตัวชี้วัด

การพัฒนา

3. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการเตรียมความ

3. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ระดับโครงการ ให้เป็น

พร้อมและผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ

4. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์

เป็นตัวชีว้ ัดในภาพรวม

80

ร้อยละ 30

4. จานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการเตรียมความ

5.ร้อยละของการใช้พลังงานลดลงร้อยละ3

พร้อมเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ Organics

6. ดัชนีชวี้ ัดคุณภาพชีวติ และความสุขมวลรวมของ

24 แปลง/ฟาร์ม

ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 23 หมูบ่ า้ น

5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

7. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

ต่อปี

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานอย่างต่อเนื่อง
7. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
8. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์
ร้อยละ 30
9.ร้อยละของการใช้พลังงานลดลงร้อยละ3
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แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

(พ.ศ. 2561 - 2564)

(พ.ศ. 2561 - 2565)

(รองรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ

(ฉบับทบทวน) (รองรับแผนปฏิบัติ

จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี

2562)

งบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประเด็น

1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม

1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม

เพื่อให้สอดคล้อง

การพัฒนา

สู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ

สู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ

เปูาหมายรวมของ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

จังหวัด และ

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ

สอดคล้องกับทิศ

ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ทางการพัฒนาภาค

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และสังคมแห่งชาติ

4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่

4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่ อยู่

ฉบับที่ 2 รวมทัง้

เข้มแข็ง มัน่ คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับ

5. การรักษาความมั่นคงและความสงบ

ศักยภาพ ปัญหาและ

เรียบร้อย

ความต้องการของ

6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

พืน้ ที่

หัวข้อ

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ.2561-2564) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดาริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปี พ.ศ.2560-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มี องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนั บ สนุ น การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า การผลิ ต
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดนิ เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให้มรี ะบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดนิ อย่างเป็นธรรม ที่ดนิ มีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึน้
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสาคัญกับการ
เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มี
ระบบ การจัดการน้าเสีย
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดารงชีวติ ตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
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5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่ อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและ
คัดแยกขยะ ในแหล่งกาเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรี ไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและ
กาจัดขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสานึกของชุมชนในการมีสว่ นร่วม ติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ดารงชีวติ อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตส านึ ก และมีส่ วนร่วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
ในทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพืน้ ที่การศึกษาที่ขาดแคลน
4. พั ฒนาและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพอนามั ย พั ฒนาสิ่ง แวดล้ อมชุ มชนให้ ถู ก
สุขลักษณะ
5.พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
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6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
10. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก
11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ชุมชนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพลดลง
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มปี ระสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3.พัฒ นาระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การขั้น พื้น ฐานให้มีป ระสิท ธิภ าพอย่า งทั่ว ถึง
ทุก พื้นที่
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เป้าหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยง
กับระบบขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขัน้ พืน้ ฐาน ที่มปี ระสิทธิภาพทั่วถึงทุกพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน
ลดขั้นตอนการทางานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. พั ฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจติ สานึกที่ดี มีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีใน
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลทุ่ งสั งได้ก าหนดวิสัย ทัศน์ (Visions) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุ ด หมายที่ ป รารถนาและคาดหวั ง ที่ จ ะให้ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ บรรลุ ผ ลในอนาคตข้ า งหน้ า โดยได้ ค าดการณ์ ว่ า
ในอนาคตต้องบริหารจัดการเทศบาลตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล ชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการ
ในทุกด้าน อันได้แก่ การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและประชาชน
ต้องได้รับผลประโยชน์สุข คือ สุขภาวะของประชาชนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม
และปัญญา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ดังนี้
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“เมืองแห่งความสุข”
4.2 พันธกิจ
1. พั น ธการศึ ก ษาของเยาวชน มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ควบคู่ กั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มคี วามสุขในชีวิต
4. ปูองกันและส่งเสริมงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
7. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถณะขององค์กรในการบริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล(Good governance)
8. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
1. ยกระดั บ การศึ ก ษาของเยาวชน สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ควบคู่ ไ ปกั บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษา
2 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและมีสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ทด่ี ีข้นึ สังคมมีเข้มแข็ง
4. มีการบริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์
6. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ดารงชีวิตได้อย่างปกติ
7. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสาเร็จ

8. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งสัง
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ที่ทันสมัย
ระดับเป้าประสงค์
1.ความพึงพอใจที่เพิ่มขึน้ ของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล
2.จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสารของเยาวชน
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
- ความพึงพอใจที่เพิ่มขึน้ ของประชาชนต่อการ
การให้บริการประชาชนและศูนย์รับเรื่องราวร้อง บริการของเทศบาล
ทุกข์
- มีช่องทางที่เอือ้ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึน้
-จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร
2.แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มา - จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ให้บริการประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้ การ สื่อสารของเยาวชน
สื่อสารของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้นา่ อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
ปรับ ปรุงและพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ไ ด้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีป ระสิทธิภ าพ
เพียงพอและทั่วถึง
เป้าประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนถนนลาดยางและถนน คสล.เพิ่มขึ้น
2. จานวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับการซ่อมแซม บารุงรักษา
3. จานวนสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
4. จานวนแหล่งน้าที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ
5. จานวนประปาที่ได้ขยายเขต
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. แนวทางการพัฒนาการคมนาคม การก่อสร้าง 1.จานวนถนนลาดยางและถนน คสล.เพิ่มขึ้น
ขยาย ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย 2.จานวนถนนทีเ่ พิ่มขึ้นและได้รับการบารุงรักษา
น้าและงานอาคาร
3.จานวนสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยมที่ได้รับการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
4.จานวนถนนที่บุกเบิกใหม่
2. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟูา 1. จานวนปูายบอกทางที่ได้รับการติดตั้ง
สาธารณะ
2. จานวนไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึน้
3.แนวทางการพัฒนาระบบบริการน้าเพื่อการ
1.จานวนประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บารุงรักษา
อุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
2.จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการสาธารณะสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบจัดการขยะ ระบบการรักษาความสะอาดของถนนให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มกี ารบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
4. พัฒนาความรูค้ วามสามารถของ อสม.
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษาแหล่งน้าและทรัพยากรทางธรรมชาติ
6. จั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ของอาหารและ มาตร ฐานของร้ า น
ผูป้ ระกอบการ
เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ การรักษาความสะอาดของถนน
3. ส่งเสริม ให้ความรูแ้ ก่ อสม.
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4. ให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่
5. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1.ประชาชนมีจติ สานึกในการจัดการขยะ
2.จานวนพืน้ ที่ปุาที่ได้รับการดูแลอนุรักษ์
3.จานวนกิจกรรมที่ให้บริการด้านสาธารณะสุข
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจัดการขยะ ประชาชนมีจิตสานึกในการจัดการขยะ
และระบบความสะอาดขอถนนให้มีประสิทธิภาพ
2.แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากร
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
3.แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข การ
จานวนประชากรที่ได้รับการปูองกันโรค
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
4.แนวทางการการพัฒนาด้านอาหารและ
จานวนร้านค้าที่รับการยกระดับเป็นมาตรฐาน
โภชนาการและยกระดับมาตรฐานของร้าน
สาหรับผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัดฯ/กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและการนันทนาการ
พันธกิจ
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1.พัฒนา ส่งเสริม การศึกษา สถานศึ กษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียน
สพฐ.ในพื้นที่ ตลอดจน ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
2.ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
2. จัดระบบการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มคี วามพร้อม เพียงพอและได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนหลักสูตร โครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้นสาหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
2. ระดับคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล
3. ร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเลิศ
4. จานวนอาคารเรียน/ภูมิทัศน์ที่ได้การพัฒนา
5. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
2แนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลในสังกัด และโรงเรียน สพฐ.ใน
พืน้ ที่

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนหลักสูตร โครงการและกิจกรรมที่จัดทา
ขึน้ สาหรับการส่งเสริมการเรียนรูข้ องประชาชน
- ระดับคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล
-ร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็น
เลิศ
3.แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง พัฒนา
-จานวนอาคารเรียน/ภูมิทัศน์ที่ได้การพัฒนา
สถานศึกษา
-จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสื่อการเรียนการสอน
-ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพิ่มขึ้น
4.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษา ร้อยละของความสาเร็จในการจัดกิจกรรมเยาวชน
กีฬาและนันทนาการ
และประชาชน ด้านกีฬา และนันทนาการ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัดฯ/กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวัสดิการที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินชีวติ
เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมสวัสดิการของสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ ิการและผู้ด้อยโอกาส
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ ้อยโอกาสและผูย้ ากไร้ให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สตรี เด็ก เยาวชนและประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่างๆของประชาชน
2.ร้อยละที่เพิม่ ขึน้ ของจานวนเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ ผูป้ ุวยเอดส์ ผูด้ ้อยโอกาส ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
1.จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัดฯ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปูองกัน ปราบปรามยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
พันธกิจ
1.ชุมชนมีความเข้มแข็งและปูองกันปัญหายาเสพติด
2.รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าประสงค์
1. ชุมชนมีความเข้มแข็งและปูองกันปัญหายาเสพติด
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน
3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการต้านยาเสพติด
2. ร้อยละของจานวนคดีอาญา ลักทรัพย์ในเขตเทศบาลตาบลทุ่งสังลดลง
3. จานวนครั้งที่ฝกึ อบรมอาสาสมัครปูองกันฯ
4. จานวนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการต้านยา
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
เสพติด
2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้มกี ารจัด
- จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสรม
ระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและ การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาปลอดภัยใน
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
3.แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - จานวนครั้งที่ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฯ
- จานวนผูป้ ระสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทุกส่วนราชการ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
พันธกิจ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.จานวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้
4. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
5. ร้อยละของเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดภี ายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย
2.แนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้
- ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจการประเมิน
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการจาก
คณะกรรมการ Core Team
3.แนวทางการพัฒนาเครื่องเครื่องใช้ในสานักงาน - ร้อยละของเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกส่วนราชการ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
พันธกิจ
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างรายได้ให้แก่คนในพืน้ ที่
2. สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้เป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
2. จานวนสินค้าที่ได้รับการพัฒนา
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนการ - จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
ฝึกอาชี สร้างอาชีพและพัฒนาความสามารถใน
การประกอบอาชีพของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม - จานวนสินค้าที่ได้รับการพัฒนา
อาชีพ ผลิตภัณฑ์เด่น สินค้าชุมชนแลพัฒนา
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัดฯ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่ อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1.การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสาคัญทางศาสนา
2.กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสาคัญทาง
ศาสนา
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม รักษา
1.จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี งาน
ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น และวันสาคัญทางศาสนา
2.แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1.จานวนโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรม
2.มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อง 1 แห่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานปลัดฯ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่ นประกอบด้ว ยขอบข่ายและปริมาณของปัญ หาพื้นที่/เปูาหมายกลุ่มเปูาหมาย/และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1. ขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. การคมนาคม ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ลูกรัง เกิดฝุุนละออง สะพานชารุด ,แคบ
น้ากัดเซาะถนน คูระบายน้า
3. ระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึง
4. ยาเสพติด
5. มลพิษ
6. อุบัติเหตุจราจร
7. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
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8. อุทกภัย ภัยแล้ง ลาคลองตื้นเขิน
9. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
10. ขาดสถานที่ออกกาลังกาย
11. การมีสว่ นร่วมของประชาชน
12. ประชาชนไม่คอ่ ยให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
13. โรคติดต่อและไม่ติดต่อเรือ้ รัง
14. การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
15. การบุกรุกที่สาธารณะ
16. การจัดตัง้ กลุ่มต่างๆ และกลุ่มมวลชน ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลทุ่งสัง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค) มีดังนี้
จุดแข็ง
1.ผูบ้ ริหารใส่ใจดูแลและให้ความสาคัญกับประชาชนในพื้นที่
2.ผูบ้ ริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและความคิดริเริ่มใหม่อยู่เสมอ
3.ประชากรร้อยละ 70 ของตาบลทุ่งสัง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามัน
4. คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน
5. มีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
6. การคมนาคม การติดต่อสื่อสารสะดวก
จุดอ่อน
1.ขาดแคลนบุคลากรบางตาแหน่งทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า งานล้นมือ พนักงานทางานไม่
เป็นระบบระเบียบ
2. ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
3. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
4. มีพ้นื ที่ที่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร
และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
โอกาส
1. การให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อิสระแก่
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
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3. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และด้าน
อาหารปลอดภัย
4. กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
5. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
อุปสรรค
1.กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ทาให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไป เกิดปัญหาสังคม เช่น ติดเกมส์ เล่นการพนัน เล่นไลน์ และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลต่อสุขอนามัย เช่น โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ
2.จากเหตุการณ์รัฐประหาร ภายใต้การทางานของรัฐบาล คสช. ทาให้ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องต้องยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม และชะงักไว้
3. นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม
4. การเกิดปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
5. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกไม่สามารถควบคุมและคาดคะเนได้ ทาให้สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ตอ้ งพึ่งพาธรรมชาติ
6.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ และปัญหาอาชญากรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ยท.01

3.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสัง (พ.ศ.2561-2565)
ย.5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลทุ่งสัง

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

แนวทางที่ 1-3

แนวทางที่ 1-4

แนวทางที่ 1-4

ย.6

แนวทางที่ 1-2

โครงการ

โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

แนวทางที่ 1-2

โครงการ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

ย.5

โครงการ

ย.4

โครงการ

ย.3

โครงการ

ย.2

โครงการ

ย.1

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

แนวทางที่ 1-2

ย.7

แนวทางที่ 1-3

ย.8

ย.9

แนวทางที่ 1-3

แนวทางที่ 1-2

แนวทางที่ 1-2

โครงการ

แนวทางที่ 1-2

โครงการ

แนวทางที่ 1-6

โครงการ

แนวทางที่ 1-4

โครงการ

แนวทางที่ 1-5

โครงการ

แนวทางที่ 1-6

ย.6

โครงการ

ย.4

โครงการ

ย.3

โครงการ

ย.2

โครงการ

ย.1

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้นา่ อยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ อปท.นศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
-ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติ
-ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
-ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลทุ่งสัง
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
คนและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การปูองกัน ปราบปรามยาเสพติด
และรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
เมืองแห่งความสุข
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พันธกิจ
พัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านการบริการประชาชน

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทางการคมนาคม ระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ปูองกันและส่งเสริมงานด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพั ฒ นาด้ า น
ก า ร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ให้บริ การประชาชนและศูน ย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.แนวทางการพั ฒ นาด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่ ม า
ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ส่ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู้ ก า ร
สื่ อ ส า ร ข อ ง เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่
1.แนวทางการพั ฒ นาการ
คมนาคม การก่อสร้าง ขยาย
ปรั บ ปรุ ง ถนน สะพาน ทาง
เท้ า ท่ อ ระบายน้ าและงาน
อาคาร
2.แนวทางการพั ฒ นาระบบ
จราจร ระบบไฟฟูาสาธารณะ
3.แนวทางการพั ฒ นาระบบ
บริ ก ารน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร
1.แนวทางการพั ฒ นาด้ า น
ระบบจั ด การขยะและระบบ
ความสะอาดของถนนให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.แนวทางการพั ฒ นาด้ า น
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3.แนวทางการพั ฒ นาด้ า น
สาธารณสุข การปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ
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พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
มุง่ สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการควบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ

ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนให้มคี วามสุขในชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคมสงเคราะห์และ
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน
เข้มแข็ง มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติดและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

แนวทางการพัฒนา
4.แนวทางการพัฒนาด้าน
อาหารและโภชนาการและ
ยกระดับมาตรฐานของร้าน
ผู้ประกอบการ
1.แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เทศบาลในสังกัดและโรงเรียน
สพฐ.ในพื้นที่
3.แนวทางการพัฒนาการ
ก่อสร้าง พัฒนาสถานศึกษา
4.แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ
1.แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริม สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ยากไร้
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2.แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี
เด็ก เยาวชน และประชาชน
1.แนวทางการพัฒนาด้าน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื้นที่
2.แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบ
ชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในทรัพย์สนิ
3.แนวทางการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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พันธกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่ม
สมรรถนะขององค์กรในการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล(Good Governance)

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้
อย่างยั่งยืนมุง่ เน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจน
การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดภี ายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
2.แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กร
3.แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ สร้าง
และเศรษฐกิจ
อาชีพและพัฒนาความสามารถใน
การประกอบอาชีพของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์
เด่น สินค้าชุมชนและพัฒนาสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
1.แนวทางการพัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ศาสนา
ศาสนา ประเพณีและ
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนาธรรมท้องถิ่น
2.แนวทางพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว

