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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป  ข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ        
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

       องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 77.85 ตารางกิโลเมตร หรือ48,656.25 ไร่    
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบค่อนข้างสูง เป็นลูกคลื่นทางทิศใต้ และเป็นที่ราบลุ่มทางทิศเหนือ สภาพดินมีลักษณะ
เป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าสวนยาง  ท านา  ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ 

ต าบลป่าบอน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอป่าบอน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าบอนประมาณ  9 
กิโลเมตร  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน   ตั้งอยู่เลขท่ี  196 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยทราย -ปากพะยูน  
ต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  ห่างจากสามแยกห้วยทรายประมาณ 2.5 กิโลเมตร  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน  มีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก  และองค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี   
ทิศใต้ จดองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง   
ทิศตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่   
ทิศตะวันตก จดเทศบาลต าบลแม่ขรี และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง  

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย  เทือกเขาบรรทัด  มี

ระดับสูงจากน้ าทะเลปานกลาง  ประมาณ  50 - 1,000 เมตร  ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  เช่น  สวนยางพารา  สวนไม้
ผลและไม้ยืนต้น  ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 
15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ  โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 
1,000 จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 

1.3ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1 ,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส  ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  26.7  องศาเซลเซียส  ใน
เดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  28.14  องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง  75 – 83  
เปอร์เซ็นต์  โดยเฉลี่ย  78.7 เปอร์เซ็นต์  และความเร็วลมประมาณ  1 - 2  เมตรต่อวินาที  ปริมาณการระเหยของ
น้ า ประมาณ  3.3 - 5.5  มิลลิเมตรต่อวัน 
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 1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว จึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 

และท าสวน 
     1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านหลายสายและล าน้ าสาขาอีกมากมาย เช่น 

      1 คลองปาไส ไหลผ่านพ้ืนที่ของหมู่ที ่1 หมู่ที ่2 และหมู่ที่ 7 
      2  คลองตาย ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 4 ของต าบลวังใหม่ 
      3 ห้วยแม่ลอนไหลผ่านพ้ืนที่ของ หมู่ที่11 บ้านห้วยแม่ลอน 
      4 คลองส่งน้ าสายชลประทานป่าบอน-ท่าดินแดงตกไหลผ่านพื้นที่  ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 
และหมู่ท่ี 6 
      5 ชลประทาน จากชลประทานท่าเชียดเชื่อมต่อต าบลแม่ขรี - ป่าบอนของ  ไหลผ่านพ้ืนที่ของ 
หมู่ที่ 4 ,11,5,และหมู่ที ่9 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
              ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านในล้อม    จ านวน  331  หลัง 
               หมู่ที่ 2 บ้านกลาง    จ านวน  277  หลัง 
                หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทราย    จ านวน  157  หลัง 
                หมู่ที่ 4  บ้านควนนุ้ย    จ านวน  258  หลัง 
                หมู่ที่ 5  บ้านโคกนาคบุตร   จ านวน  262  หลัง 
               หมู่ที่ 6  บ้านท่าดินแดงตก   จ านวน  222  หลัง 
               หมู่ที่ 7  บ้านป่าบอนต่ า    จ านวน  399  หลัง 
               หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งผีปั้นรูป    จ านวน  848  หลัง 
               หมู่ที่ 9  บ้านศาลาน้ า    จ านวน  294  หลัง 
               หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ลอน   จ านวน  175  หลัง 
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          2.2 การเลือกตั้ง 
           การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จะเลือก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน หมู่บ้านละ 1 
คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน 
3.ประชากร 
          3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
             ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน 8,514 คน แยกเป็นชาย  จ านวน 4,156 คน หญิง  4,358  คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชาชน 

รวม 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านในล้อม 331 446 489 935 
2 บ้านกลาง 277 354 352 706 
3 บ้านห้วยทราย 157 158 160 318 
4 บ้านควนนุ้ย 258 359 392 751 
5 บ้านโคกนาคบุตร 262 339 369 708 
6 บ้านท่าดินแดงตก 222 377 388 765 
7 บ้านป่าบอนต่ า 399 512 550 1,062 
8 บ้านทุ่งผีปั้นรูป 848 884 911 1,798 
9 บ้านศาลาน้ า 294 430 442 872 

11 บ้านห้วยแม่ลอน 175 297 302 599 
 

    3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

แยกตามช่วงอายุ ชาย หญิง 
 

หมายเหตุ 
 

จ านวนประชากรเยาวชน 891 863 อายุต่ ากว่า 18  ปี 
จ านวนประชากร 2,645 2,715 อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 622 783 อายุมากกว่า  60  ปี 

รวม 4,158 4,361 รวมทั้งหมด   8,519  คน 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
        โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า     จ านวนนักเรียน  270  คน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 แห่ง 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ า              จ านวนนักเรียน  88  คน 

4.2 สาธารณสุข 
        - โรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมี จ านวน 2 แห่ง 

4.3  ยาเสพติด 
         ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ถนนลาดยางแอลฟัลท์  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 
ถนนลาดยาง

แอลฟัลท์
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แคปซีล 
(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

1 1 0 9 5 
2 0 0 9 3 
3 0 2 2 3 
4 2 1 4 7 
5 1 3 4 7 
6 1 3 4 9 
7 0 1 8 7 
8 1 4 3 11 
9 1 3 1 9 

11 0 3 4 5 
รวม 7 20 48 66 
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5.2 การไฟฟ้า 
 มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านจ านวน 3,224 ครัวเรอืน 
5.3 การประปา 
 มีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน 
5.4 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 การขนส่งไปรษณีย์ก็สะดวก เพราะมีไปรษณีย์ที่ใกล้กับชุมชน ประกอบกับถนนในการสัญจรก็

สะดวกท าให้ง่ายแก่การเดินทาง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกยางพารา ปลูกสับปะรด 

และปลูกผัก เป็นต้น 
6.2  การประมง 

  - 
6.3  การปศุสัตว์ 
 ประชากรส่วนใหญ่ที่ท าปศุสัตว์ คือ เลี้ยงวัวพันธ์พ้ืนเมือง เพ่ือเป็นรายได้เสริม 
6.4  การบริการ 
 ที่พัก รีสอร์ท จ านวน 2 แห่ง 
6.5  การท่องเที่ยว 
 - 
6.6  อุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 
 -กลุ่มผูกผ้าตกแต่งสถานที่ ชองหมู่ที่ 6  
 -กลุ่มจักรสานท ากระเป๋าพลาสติก ของหมู่ที่ 6และหมู่ที่ 11 
 - กลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 2 
 - กลุ่มจัดดอกไม้สด หมู่ที่ 1 
6.8  แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม โดยมีข้อมูลทางศาสนสถานดังนี้ 

- วัดจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดป่าบอนต่ า วัดควนนุ้ย วัดอุทัยรังษี 
- ส านักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่ ส านักสงฆ์บ้านควนค าทอง ส านักสงฆ์แหลมตะเคียนทอง ส านักสงฆ์

พระโพธิญาณ 
- มัสยิด 1 แห่ง มัรกัส /มัสยิดกลางประจ าจังหวัด 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 งานประเพณีและงานประจ าปีที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาและพ้ืนฟูเพ่ือให้ประเพณีเหล่านั้นไม่
สูญหายและเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้สืบทอดต่อๆกันมา เช่น  

- ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุ   - ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
- ประเพณีรับเทียมดา   - ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
- ประเพณีชักพระ   - ประเพณีงานลอยกระทง 
- งานวันสัปปะรด ผลไม้ของดีอ าเภอป่าบอน 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มอาชีพ สานกระเป๋าพลาสติก 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษาใต้ 
 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
         สับปะรด          
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  

- คลองส่งน้ าสายชลประทาน-ท่าดินแดงตก 
- คลองปาไส 
- คลองตาย 
- ชลประทาน 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-บ่อน้ าตื้น และระบบประปาหมู่บ้าน 

 8.2 ป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่มีป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเอง และป่าไม่ที่อยู่ตามธรรมชาติ 
 8.3 ภูเขา 
  ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
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ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

    ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรง
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและ
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตและ
สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้   ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดท านโยบายและการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  

วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

๑. ความม่ันคง  
 ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง    ใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
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 ๑.๒ ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง      เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต       มี
ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
 

2. ความม่ังคั่ง 

 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 2.2  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ       สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์             ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน   
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน         ให้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี                ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
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  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน)  

     1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

    1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น    
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
    1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

    1.4 การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง            
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกลที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติ
การค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเข้มข้น) 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

 2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ      
     เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี  
     สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
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2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา          
    กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (คนไทยมีศักยภาพและ  
    สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต) 
     3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

   3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (สังคมไทย  มี
ความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย)  

4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
      4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
      4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
      4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

      4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรบัระบบการบริหาร        

  จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 

 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
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(ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม)  

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
๑.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้น าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง ต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาวิพากย์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้ง
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยได้น าผลที่ได้จากการประชุมทั้งสองเวที มาพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้และบริบทการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งการปรับแก้ไขรายละเอียดให้มีความชัดเจน 
และครอบคลุมทุกด้าน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   

 วิสัยทัศน์  (Vision)  

 “คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น”  

 ค านิยาม 

 คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  หมายถึง  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สะดวกและปลอดภัย ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ               ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นระบบ สังคมมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
ภายใต้ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มีเศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตจากฐานรากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการจัดการอย่างมี
คุณค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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พันธกิจ (Mission) 

  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ มีสุขภาพดี  มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข  ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ  พัฒนาที่
สมดุล และเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มแปรรูป
ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วม ของในชุมชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.256๖-25๗๐) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง 

                     

1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่นและธ ารงรักษาไว้    
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

1.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ   

      (อาทิ ยาเสพติด  โรคติดต่อ  ภัยธรรมชาติไซเบอร์    

      การค้ามนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ  

                   ระบบโลจิสติกส์ 

 

2.1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

      และสาธารณูปโภค 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั่ว     

      ถึงกัน 

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร   

   และระบบเศรษฐกิจ  

3.1 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรและ   

      ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

3.2 ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับ   

         ครัวเรือน  ชุมชน และหมู่บ้าน 

๓.๓ ส่งเสริมการสร้างองค์กรความรู้และเทคโนโลยีและ   

      นวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยวครบ   

      วงจร 

4.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ  

        พร้อมรองรับการท่องเที่ยว 

4.3   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

      วัฒนธรรม ประเพณีและท่องเที่ยวชุมชน 

๔.๔ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ  

      รองรับการขยายตัวสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  

                     ทรัพยากรมนุษย์ 

5.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ   

      และตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม    

      การสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้ความส าคัญกับ  

      ผู้สูงอายุคนพิการและกลุม่เปราะบาง 

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา   
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     นันทนาการและการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี   

                             วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสาน                              

      ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์  

      รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  

                    สิ่งแวดล้อม 

 

 

๗.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ      

      สิ่งแวดล้อม 

๗.๒ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้   

      เป็นไปตามมาตรฐาน 

7.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

      อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๘.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ   

      จัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ ๔.๐ 

๘.๒ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      ด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างมือ  

      อาชีพ 

๘.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีด  

      ความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน 

๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมและภาคี 

     เครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

2.1 วิสัยทัศน์ 

              วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

“ป่าบอนน่าอยู่  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 

1.  ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2.  ให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
3.  สนับสนุนตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน   

อย่างทั่วถึง 
5.  ส่งเสริม  สนับสนุน การอนุรักษ์ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสืบ

ทอด ประเพณีต่างๆ 
6.  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
7.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ดี และเสริมสร้างกระบวนการ 
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2.4 ตัวชี่วัด 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน 

   3.การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

   4.พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 

- จ านวนถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า คูน้ า    ที่
ได้รับการพัฒนา 

-อาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
   1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

   2. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ
พัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ 

   3. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน 

   4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 

   5. การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน 
คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

- การศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยวและ
นันทนาการมี 

- การพัฒนาที่ดีกว่า 
- สืบทอดประเพณีประจ าทุกปี 
- จ านวนเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยเรื้องรังมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
 

 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
   1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   2.การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

- จ านวนความหลากหลายของเกษตรอินทรีย์มี
มากขึ้น 

- ได้รับความรู้ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
- มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
- จ านวนขยะลดลง 
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ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3. การอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
และป่าไม้ 
   4. การบริหารจัดการน้ าเป็นระบบ 
   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
   6. ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละอองกลิ่น เสียง 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

แนวทางการพัฒนา 

   1.แนวทางการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร 

   2 .แนวทางการ พัฒนา  ปรั บปรุ ง  จั ดหา อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

   3.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และองค์กรทุก
ภาคส่วนและการตรวจสอบภาคประชาชน 

   4. แนวทางการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจ เกี่ ยวกับการ เมือ งท้องถิ่ นสนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

 -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีดีกว่าเดิม 

 -  จ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีการพัฒนา 

 -  จ านวนประชาชนได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 

 -  มีความรู้ความเข้าใจของการเมืองท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

 

1.ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
2.สนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชน 

3.ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

4.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 1.สนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสืบทอดประเพณีต่างๆ 

2.สนับสนุนและยกระดับการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนอย่างทั่วถึง 

3.สนับสนุนช่วยเหลือ ฟื้นฟูเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

2.6 กลยุทธ์ 

  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทของการพัฒนาต าบล
ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

        จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีดังนี้ 

   ๑.  ต้องมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

   ๒.  ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 

   ๓.  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 

   ๔.  ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก 

   ๕.  ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 

   ๖.  ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 

   ๗.  ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด 

 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น   

    ผู้น าให้นโยบาย  ติดตามประเมินผล 

    ๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   ร่วมเป็นคณะท างาน  ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 

    ๓.  ประชาชนในท้องถิ่น  และผู้รับบริการอ่ืนๆ 

   ร่วมเป็นคณะท างาน  ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 

 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    ๑. สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชน  ศึกษาส ารวจปัญหา  และความต้องการที่         
แท้จริง 

   ๓.  แต่งตั้งคณะท างานฝึกอบรม  เสริมสร้างความรู้ 
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 การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๑. การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ   

    ๒. พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  และภาคเอกชนร่วมกัน   

 ปัจจัยความส าเร็จ 

    ๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   

   ๒. การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล   

    ๓. การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ๔. การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน   

    ๕. ระบบฐานข้อมูล 

   ๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 
 
 
 
 

 


