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2.4  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 

 

 

เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตร 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน 

 
โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ดังนี้ 

เมืองคนคุณภาพ หมายถึง  
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่า มีการศึกษาดี เรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง  
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 

- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง  
สู่ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน  

เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง 
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์  

ที่ค านึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ 
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และ

การรับมือที่มีประสิทธิภาพ 
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน

ทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม 
และเศรษฐกิจของชุมชน 

 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
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การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ย่ังยืน  หมายถึง 
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม 
รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจาก
การเรียนรู้บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกร ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและความม่ันคงทางอาหารของจังหวัด     

- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี 

มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
โดดเด่นในการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 
 

 

การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  
การเกษตรและการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ยั่ งยืน  โดยน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาปรับ ใช้ 
ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง  ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 
  

พันธกิจ (Mission) 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดจึงก าหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 
 

 

 

จั งหวัด พัทลุ งได้ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ๕  ประเด็น  โดยจัดล าดับความส าคัญ ของ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจร
ที่ยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและ 
สุขภาวะยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง  

รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
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ระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

การแปลแผนการพัฒนาจังหวัดสู่การพัฒนาของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ทบทวน ๒๕๖4)  
ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
แผนการพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิด และสาระส าคัญ  

ของแผนการพัฒนาจังหวัด 
๒) เพ่ือปรับกระบวนการและการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนการพัฒนาจังหวัดไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพ่ือให้มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
๑) ส่วนราชการ และภาคส่วนภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในแผนการพัฒนาจังหวัด และมีส่วน

ร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
๒) มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงาน และโครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
๓) ก าหนดดชันีชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางในการด าเนินการ  
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลง

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาจังหวัด พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 

- สร้ างความ เข้ าใจร่วมกัน เกี่ ยวกับแนวคิ ดและสาระส าคัญ ของแผนการพัฒ นา จั งหวัด  
โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับกลุ่มภารกิจ ฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

- ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนา โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

- ปรับวิธีการวางแผนงานเพ่ือการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการจัดท างบประมาณโดยการ
ก าหนดพ้ืนที่ หรือเป้าหมายร่วมกัน (Area/Function/Participation: AFP) ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการได้รับ
ประโยชน์ของการจัดการที่มีคุณภาพเป็นหลัก 

- ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธะสัญญาทางยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากจังหวัดต่อไป 

- มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อภายในองค์กร 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

2) พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมี
การจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 

- สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ และ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
แผนพัฒนาของจังหวัด 

- ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

- การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ ว่าสามารถตอ บสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 

- บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยงกับระบบแผนพัฒนาจังหวัด 
- ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นเครือข่าย

เชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
- มีการก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
- น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนดดัชนีชี้วัด 

ให้แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ
บริหาร 

- ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหารทุกๆ เดือน 
(ในเวทีการประชุมของผู้บริหาร) 
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- เสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการให้เป็นนักจัดการยุทธศาสตร์มือ
อาชีพที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของจังหวัด สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team: SAT) เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ของส่วน
ราชการมาอบรมพัฒนาสมรรถนะ และแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ท างานคู่ขนานกับจังหวัด 
 

 


