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ส่วนที ่ 3 

การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 

หลกัการและแนวคดิในการวางแผนพฒันาเทศบาล 

 ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อวิถีการดาํรงชีพของประชาชน
อยา่งกวา้งขวาง  โดยเฉพาะการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  ท่ีมีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัการปรับปรุงสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ  
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการเร่งรัดให้มีการ
กระจายอาํนาจในการบริหารและการจดับริการสาธารณะไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว  ทั้งน้ี  
เพื่อใหก้ารบริหารงานและการใหบ้ริการสาธารณะของรัฐเป็นไปดว้ยความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 
   จากผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าว   จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกแห่งจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ 
และอตัรากาํลงัจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติั
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงหมายความว่า    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งเร่งกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการพฒันาของตนให้ชดัเจน มีการกาํหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการพฒันาอย่างเป็นระบบ     โดยมีความครอบคลุม
ภารกิจการพฒันาในทุกๆ     ดา้นอนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมและศกัยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะถ่าย
โอนมาใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา จึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้
เทศบาลใชใ้นการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความตอ้งการ  เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา  
กาํหนดภารกิจและแนวทางการดาํเนินงานเพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมายดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงจะช่วยให้
การกาํหนดแผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งและประสานสนบัสนุนในจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั ซ่ึงนอกจากทาํให้ปัญหา/ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอย่างเหมาะสมแลว้  ยงัเป็นการ
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนัดว้ย 

 



กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
จงัหวดันครศรธีรรมราช  

(พ.ศ. 2556-2558)  

สว่นที่ 1. ขอ้มูลพื้นฐาน 
 

นครศรีธรรมราช  เป็นเมืองโบราณที่มีความสาํคญัเจริญรุ่งเรืองท ัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง           

การปกครอง และศาสนามากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงในภมูภิาคเอเชยตะวนัออกเฉียงใต ้ นครศรธีรรมราชมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัอย่าง

กวา้งขวางมาไมน่อ้ยกว่า 1,800 ปีมาแลว้  หลกัฐานทางโบราณคดแีละหลกัฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยนืยนัไดว้่า

นครศรีธรรมราช มกีาํเนิดมาแลว้ต ัง้แต่พธุศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างนอ้ย  จากประวตัิอนัยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช     

ไดป้รากฏชื่อในที่ต่าง ๆ หลายชื่อ ตามความรูค้วามเขา้ใจที่สบืทอดกนัมาและสาํเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดนิ

ทางผ่านในระยะเวลาที่ต่างกนั เช่น ตามพรลงิค ์ มทัธาลงิคม  ตามพลงิ  เกศวร  โฮลงิ  เชียะโทว้  โลแค็ก (Locac)     
สริธิรรมนคร  ศรธีรรมราช ลกิอร ์(Ligor) ละครควิตูตอน  สุวรรณปรุะ  ปาฏลบีตุร(Pataliputra) และเมอืงนคร เป็นตน้ 
 คาํวา่ “นครศรธีรรมราช”  น่าจะมาจากสรอ้ยพระนามของปฐมกษตัรยิ ์ ผูค้รองนครศรธีรรมราช คอืพระเจา้ศรี

ธรรมโศกราช  คาํน้ี  แปลความไดว้า่  “นครอนังามสงา่  แหง่พระราชาผูท้รงธรรม”  และธรรมของพระราชาแห่งนครน้ีก็

คอื  ธรรมแห่งพระพทุธศาสนา 

1. สภาพทัว่ไปทางกายภาพ 

 1)  ที่ต ัง้ ขนาด และอาณาเขต 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ตัง้อยู่ทางภาคใตต้อนกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 780 กิโลเมตร       

มเีน้ือที่ประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มพีื้นที่มากเป็นอนัดบัที่ 16 ของประเทศ อนัดบั 2 

ของภาคใต ้หรอืประมาณรอ้ยละ 1.98 ของพื้นทีท่ ัง้ประเทศ ทีต่ ัง้ของตวัจงัหวดัต ัง้อยู่ประมาณละตจูิด 9 องศาเหนือ และ

ลองตจูิด 100 องศาตะวนัออก  
  ทศิเหนือ  ตดิต่อจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และอ่าวบา้นดอน อาํเภอขนอม เป็นอาํเภอทีอ่ยู่เหนือสุดของจงัหวดั 
  ทศิตะวนัออก  ตดิอ่าวไทย ซึง่มฝีัง่ทะเลยาว  225.2 กโิลเมตร 
  ทศิใต ้ ตดิจงัหวดัตรงั  พทัลงุ  และจงัหวดัสงขลา 
  ทศิตะวนัตก  ตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  และจงัหวดักระบี ่

 2)  ลกัษณะภมิูประเทศ 

       ลกัษณะภูมปิระเทศของจงัหวดันครศรีธรรมราชแตกต่างไปตามลกัษณะของเทือกเขานครศรีธรรมราช        

ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร ส่งผลใหล้กัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครศรีธรรมราช        

แบง่ไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื 
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   2.1) บรเิวณเทอืกเขาตอนกลาง 

    ไดแ้ก่บรเิวณตัง้แต่เทอืกเขาตอนกลางไปทางตะวนัออกถงึฝัง่ทะเลอ่าวไทย แบง่เป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที่ 1 อาํเภอทีอ่ยู่ในเขตทีร่าบดา้นน้ีคอื ชะอวด เชยีรใหญ่ หวัไทร ปากพนงั ร่อนพบูิลย ์ 

เฉลมิพระเกียรต ิจฬุาภรณ ์และเมอืง (บางส่วน)  ตัง้แต่อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราชลงไปทางใต ้ เป็นที่ราบมคีวามกวา้ง

จากบริเวณเทอืกเขาตอนกลางไปถงึชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร  มแีม่นํา้ลาํคลองที่มตีน้นํา้

เกดิจากบรเิวณเทอืกเขาตอนกลาง เช่น แมน่ํา้ปากพนงั คลองเสาธง คลองท่าด ีคลองปากพญา � คลองปากนคร ไหลลง

สู่อ่าวไทยเป็นทีร่าบ ซึง่มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิของจงัหวดั  
  ตอนที่ 2 คอื อาํเภอทีอ่ยู่ในเขตทีร่าบดา้นตัง้แต่อาํเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทศิเหนือเป็นบรเิวณชายฝัง่แคบ ๆ  

ไมเ่กนิ 15 กโิลเมตร แมน่ํา้ลาํคลองทีไ่หลผ่าน คอื คลองกลาย คลองปากพูน คลองท่าทน  อาํเภอทีอ่ยู่ในเขตทีร่าบดา้นน้ี

คอื  อาํเภอเมอืงฯ(บางส่วน) ขนอม สชิล ท่าศาลา  
       2.3) บรเิวณที่ราบดา้นตะวนัตก 

      ไดแ้ก่บรเิวณทีร่าบระหวา่งเทอืกเขานครศรธีรรมราชและเทอืกเขาบรรทดั จงึมลีกัษณะเป็นเนินเขาอยู่

เป็นแห่ง ๆ มแีมน่ํา้ลาํคลองไหลผ่าน เช่น แมน่ํา้หลวง (ตาปี) คลองนํา้ตกโยง คลองมนี คลองท่าเลา คลองท่าโลน อาํเภอ

ทีอ่ยู่บรเิวณทีร่าบดา้นน้ี คอื  อาํเภอพปูิน  ทุ่งใหญ่  ฉวาง  นาบอน และทุ่งสง  
 
 3)  ลกัษณะภมิูอากาศ 
              ลกัษณะภูมอิากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต ัง้ใกลเ้สน้ศูนยสู์ตรมภีูเขาและเป็นคาบสมทุรท ัง้สอง

ดา้น ดา้นตะวนัออกเป็นทะเลจีนใต ้มหาสมุทรแปซิฟิก ดา้นตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนัมหาสมุทรอินเดีย ทาํให ้

นครศรีธรรมราช ไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุม จากทางฝัง่ของมหาสมทุรอินเดียและพายุหมนุเขตรอ้นจากทะเลจีนใต ้

สลบักนั ดงัน้ี 
    3.1) ไดร้บัอทิธพิลของลมมรสุม ดงัน้ี 

  3.1.1  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัผ่านมหาสมทุรอินเดียและทะเลอนัดามนั เขา้สู่ประเทศไทย

บริเวณชายฝัง่ตะวนัตก จึงมฝีนตกชุก ในจงัหวดันครศรีธรรมราชฝัง่ตะวนัตกนัน้เน่ืองจากมเีทอืกเขาทางตะวนัตกและ

ตอนกลางเป็นแนวกัน้ทศิทางลม ทาํใหฝ้นตกไม่มากนกัในจงัหวดันครศรีธรรมราชฝัง่ตะวนัออก อทิธิพลของลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตจ้ะอยู่ในช่วงประมาณเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม 

  3.1.2  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัผ่านอ่าวไทยเขา้สู่ภาคใต ้ทาํใหเ้กิดฝนตกชุกในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เ น่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัต ัง้อยู่ในดา้นร ับลมของเทือกเขา อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะทาํใหฝ้นตกมากในช่วงประมาณเดอืนพฤศจกิายน -  มกราคม 

     3.2) พายุหมนุเขตรอ้น  เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ส่งผลต่อลกัษณะอากาศของจงัหวดันครศรีธรรมราช กล่าวคือ

พายุหมนุเขตรอ้นเป็นระบบความกดอากาศตํา่ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไมต่ํา่กวา่ 2 องศาละตจูิด ก่อตวัขึ้นเหนือน่านนํา้  

ในเขตรอ้นระหว่างละติจูด ประมาณ 5 - 20 องศาเหนือ โดยไม่มรีะบบแนวปะทะเขา้มาเกี่ยวขอ้งและมกีารหมนุเวยีน

ชดัเจน ในช่วงต ัง้แต่กลางเดอืนตลุาคมจนถงึสิ้นเดอืนพฤศจกิายน  มโีอกาสเสีย่งต่อการไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก

พายุหมนุเขตรอ้น เพราะในช่วงดงักลา่วพายุมโีอกาสทีจ่ะเคลือ่นเขา้สู่จงัหวดัและก่อใหเ้กดิผลกระทบโดยตรงมากทีสุ่ด  
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      3) ลกัษณะภมิูอากาศ 

                    ลกัษณะภูมอิากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต ัง้ใกลเ้สน้ศูนยสู์ตรมภีูเขาและเป็นคาบสมทุรท ัง้

สองดา้น ดา้นตะวนัออกเป็นทะเลจีนใต  ้มหาสมุทรแปซิฟิก ดา้นตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนัมหาสมุทรอินเดีย               

ทาํใหน้ครศรธีรรมราช ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุม จากทางฝัง่ของมหาสมทุรอนิเดยีและพายุหมนุเขตรอ้นจากทะเลจนีใต ้

สลบักนั ดงัน้ี 

1.  ลมมรสุม ไดร้บัอทิธพิลของลมมรสุม ดงัน้ี 

      1.1  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัผ่านมหาสมทุรอินเดียและทะเลอนัดามนั เขา้สู่ประเทศไทย

บรเิวณชายฝัง่ตะวนัตก จงึมฝีนตกชกุ สาํหรบัจงัหวดันครศรีธรรมราชนัน้เน่ืองจากมเีทอืกเขาทางตะวนัตกและตอนกลาง

เป็นแนวกัน้ทิศทางลม ทาํใหฝ้นตกไม่มากนกั อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะอยู่ในช่วงประมาณเดือน

พฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม 

      1.2  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัผ่านอ่าวไทยเขา้สู่ภาคใต ้ทาํใหเ้กิดฝนตกชุกในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เ น่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัต ัง้อยู่ในดา้นรบัลมของเทือกเขา อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะทาํใหฝ้นตกมากในช่วงประมาณเดอืนพฤศจกิายน -  มกราคม 

  2.  พายุหมุนเขตรอ้น  เป็นอีกปจัจยัหน่ึงที่ส่งผลต่อลกัษณะอากาศของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

กล่าวคือพายุหมนุเขตรอ้นเป็นระบบความกดอากาศตํา่ที่มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่ตํา่กว่า 2 องศาละติจูด ก่อตวัขึ้น

เหนือน่านนํา้  ในเขตรอ้นระหวา่งละตจูิด  ประมาณ  5-20  องศาเหนือ โดยไมม่รีะบบแนวปะทะเขา้มาเกี่ยวขอ้งและมกีาร

หมนุเวยีนชดัเจน    ในช่วงต ัง้แต่กลางเดอืนตุลาคมจนถงึสิ้นเดอืนพฤศจิกายน  มโีอกาสเสี่ยงต่อการไดร้บัผลกระทบ

อย่างรุนแรงจากพายุหมนุเขตรอ้น เพราะในช่วงดงักล่าวพายุมโีอกาสที่จะเคลื่อนเขา้สู่จงัหวดัและก่อใหเ้กิดผลกระทบ

โดยตรงมากทีสุ่ด  

4)  ลกัษณะฤดูกาล 
    นครศรธีรรมราชม ี2 ฤดูกาล คอื 
    4.1) ฤดูรอ้น ช่วงระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์� เมษายน  มอีากาศรอ้นตลอดฤดูกาล อณุภมูติ ัง้แต่เดอืน 

มกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม ปี 2553 วดัค่าไดเ้ฉลีย่  28.06 องศาเซลเซยีส  อณุหภมูติ ํา่สุดในเดอืนกมุภาพนัธ ์ 2553    

วดัได ้20 องศาเซลเซยีส อณุหภมูสูิงสุดในเดอืนพฤษภาคม 2553 วดัได ้37.50 องศาลเซลเซยีส ความชื้นสมัพทัธโ์ดยเฉลีย่ 

39.16 %  
    4.2) ฤดูฝน  แบง่เป็น 2 ช่วง  ไดแ้ก่ 
 4.2.1 ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม � ตลุาคม เป็นช่วงทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุดมตะวนัตกเฉียงใต ้แต่ 

เน่ืองจากมเีทอืกเขานครศรธีรรมราชทีสู่งชนั เป็นแนวกัน้ทศิทางลม  จงึมฝีนตกไมม่าก 
 4.2.2 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน � มกราคม เป็นช่วงทีไ่ดร้บัอทิธพิลลมมรสุมะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงน้ี

ฝนตกหนาแน่น ปรมิาณนํา้ฝนตัง้แต่มกราคม � ตลุาคม 2553 ปรมิาณนํา้ฝนรวม 1,224.90 มลิลเิมตร จาํวนฝนตก 135 วนั 
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2. ดา้นการบรหิารจดัการองคก์รและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

              2.1)  ประชากร     

 จงัหวดันครศรีธรรมราชมปีระชากรจาํนวน 1,523,722 คน (กนัยายน 2554) แยกเป็นชายจาํนวน 756,127 คน  

หญงิจาํนวน 767,595  คน จาํนวนบา้น 488,123 ครวัเรือน โดยเฉลีย่มคีวามหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 153 คน ต่อ

ตารางกโิลเมตร อาํเภอทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จาํนวน 266,963 คน 91,692 ครวัเรอืน 

และอาํเภอทีม่ปีระชากรนอ้ยทีสุ่ด คอื อาํเภอถํา้พรรณรา จาํนวน 18,515 คน 6,348 ครวัเรอืน  

เปรยีบเทียบจาํนวนประชากรในพื้นที่อาํเภอต่าง ๆ   

ที่ อาํเภอ 
จาํนวนประชากร 

ประชากรรวมคน 
จาํนวน

ครวัเรอืน ชาย(คน) หญงิ(คน) 

1 เมอืงนครศรธีรรมราช 130,220 136,743 266,963 91,692 
2 พรหมครี ี 18,024 18,400 36,424 10,641 
3 ลานสกา 19,705 20,475 40,180 13,330 
4 ฉวาง 32,543 34,053 66,596 22,494 
5 พปูิน  14,267 14,710 28,977 10,145 
6 เชยีรใหญ่ 21,808 21,713 43,521 13,262 
7 ชะอวด 42,373 42,993 85,366 26,710 
8 ท่าศาลา 54,084 55,111 109,195 30,539 
9 ทุ่งสง 76,769 76,982 153,751 52,841 
10 นาบอน 13,245 13,461 26,706 8,283 
11 ทุ่งใหญ่ 35,867 35,748 71,435 22,765 
12 ปากพนงั 51,344 50,654 101,998 30,170 
13 ร่อนพบูิลย ์ 40,424 40,517 80,941 23,664 
14 สชิล 42,952 43,444 86,396 26,858 
15 ขนอม 14,551 14,691 29,242 11,852 
16 หวัไทร 33,453 33,340 66,793 21,612 
17 บางขนั 22,650 21,976 44,626 13,872 
18 ถํา้พรรณรา 9,267 9,248 18,515 6,348 
19 จฬุาภรณ ์ 15,264 15,665 30,929 9,150 
20 พระพรหม 20,927 21,100 42,027 13,314 
21 เฉลมิพระเกยีรต ิ 15,890 15,695 31,585 9,354 
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22 นบพติาํ 15,915 15,796 31,711 9,706 
23 ชา้งกลาง 14,765 15,080 29,845 9,521 
 รวม 756,127 767,595 1,523,722 488,123 

 ขอ้มลู :   ทีท่าํการปกครองจงัหวดันครศรธีรรมราช  ขอ้มลู ณ เดอืน กนัยายน 2554



เพือ่ใหก้ารกาํหนดกิจกรรมการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ใหต้รงกบัเป้าหมายของประชากรในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ว่า

จะตอ้งวางแผนพฒันาดา้นใดบา้ง ในอนาคตจะเกิดปญัหาใด จะรองรบัปญัหานัน้ไดอ้ย่างไร  จะวางแผนพฒันาอย่างไรให ้

ถกูตอ้งครบประเดน็ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต  จงึไดแ้บง่แยกประชากรตามช่วงช ัน้อายุและเพศไดด้งัน้ี 

 แยกตามช่วงอาย ุ(ปี) (เฉพาะผูมี้สญัชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบยีนบา้น) ขอ้มลู ณ ธนัวาคม 2553 ทีม่า : กรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทย 
อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 9,765 9,105 18,870 1 ปี 10,385 9,530 19,915 

2 ปี 10,233 9,599 19,832 3 ปี 10,374 9,894 20,268 

4 ปี 10,059 9,533 19,592 5 ปี 10,153 9,479 19,632 

6 ปี 10,116 9,471 19,587 7 ปี 9,842 9,396 19,238 

8 ปี 10,319 9,663 19,982 9 ปี 10,294 9,744 20,038 

10 ปี 10,810 10,316 21,126 11 ปี 10,930 10,367 21,297 

12 ปี 11,594 10,907 22,501 13 ปี 12,189 11,522 23,711 

14 ปี 12,545 11,513 24,058 15 ปี 12,352 11,673 24,025 

16 ปี 11,921 11,174 23,095 17 ปี 12,058 11,542 23,600 

18 ปี 12,316 11,615 23,931 19 ปี 12,085 11,247 23,332 

20 ปี 12,739 11,770 24,509 21 ปี 12,435 11,536 23,971 

22 ปี 12,214 11,286 23,500 23 ปี 12,028 11,436 23,464 

24 ปี 12,359 11,907 24,266 25 ปี 13,155 12,629 25,784 

26 ปี 13,145 12,459 25,604 27 ปี 13,379 12,514 25,893 

28 ปี 13,673 12,832 26,505 29 ปี 13,311 12,572 25,883 

30 ปี 13,503 12,725 26,228 31 ปี 13,574 12,595 26,169 

32 ปี 12,563 12,153 24,716 33 ปี 13,237 12,603 25,840 

34 ปี 12,735 12,395 25,130 35 ปี 12,134 11,977 24,111 

36 ปี 12,770 12,494 25,264 37 ปี 11,991 11,919 23,910 

38 ปี 12,500 12,483 24,983 39 ปี 12,176 12,543 24,719 

40 ปี 11,199 11,280 22,479 41 ปี 11,284 11,659 22,943 

42 ปี 11,903 12,144 24,047 43 ปี 11,122 11,433 22,555 

44 ปี 11,012 11,150 22,162 45 ปี 10,906 11,215 22,121 

46 ปี 10,570 10,999 21,569 47 ปี 10,146 10,912 21,058 

48 ปี 10,049 10,670 20,719 49 ปี 10,170 10,453 20,623 

50 ปี 9,818 10,232 20,050 51 ปี 8,503 9,023 17,526 

52 ปี 8,243 9,013 17,256 53 ปี 7,610 8,460 16,070 

54 ปี 7,680 8,547 16,227 55 ปี 7,687 8,819 16,506 

56 ปี 6,236 7,006 13,242 57 ปี 6,314 7,253 13,567 

58 ปี 6,157 7,255 13,412 59 ปี 5,641 6,442 12,083 

60 ปี 5,544 6,564 12,108 61 ปี 5,540 6,524 12,064 

62 ปี 4,941 5,750 10,691 63 ปี 5,041 5,858 10,899 

64 ปี 3,981 4,544 8,525 65 ปี 4,069 4,786 8,855 

66 ปี 4,480 5,175 9,655 67 ปี 3,798 4,785 8,583 

68 ปี 4,041 5,043 9,084 69 ปี 3,344 4,211 7,555 

70 ปี 3,879 4,640 8,519 71 ปี 3,684 4,390 8,074 

72 ปี 3,188 4,405 7,593 73 ปี 2,984 3,968 6,952 

74 ปี 2,737 3,721 6,458 75 ปี 3,082 4,423 7,505 

76 ปี 2,560 3,330 5,890 77 ปี 2,263 3,438 5,701 

78 ปี 2,432 3,324 5,756 79 ปี 1,780 2,618 4,398 

80 ปี 1,931 2,669 4,600 81 ปี 1,640 2,480 4,120 

82 ปี 1,586 2,364 3,950 83 ปี 1,072 1,672 2,744 

84 ปี 1,152 1,924 3,076 85 ปี 810 1,377 2,187 

86 ปี 646 1,139 1,785 87 ปี 773 1,389 2,162 

88 ปี 398 657 1,055 89 ปี 391 772 1,163 

90 ปี 331 694 1,025 91 ปี 227 462 689 

92 ปี 235 422 657 93 ปี 159 362 521 

94 ปี 147 306 453 95 ปี 95 176 271 

96 ปี 111 176 287 97 ปี 60 124 184 

98 ปี 61 100 161 99 ปี 51 115 166 

100 ปี  26 57 83 มากกวา่ 100 ปี 226 310 536 
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3. ขอ้มูลเขตการปกครองและพื้นที่ 

   จงัหวดันครศรธีรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลกัษณะพื้นทีอ่อกเป็น 23 อาํเภอ 165 ตาํบล 1,551 หมูบ่า้น แยกไดด้งัน้ี 

ที่ อาํเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) ตาํบล หมู่บา้น เทศบาล อบต. 
1 ชะอวด 11 87 1 11 833.002 
2 ทุ่งสง 12 124 4 9 802.977 
3 นบพติาํ 4 39 - 4 720.156 
4 สชิล 9 110 1 9 703.105 
5 ทุ่งใหญ่ 7 63 1 7 603.287 
6 เมอืงนครศรธีรรมราช 13 115 7 10 580.249 
7 บางขนั 4 60 - 4 575.000 
8 ฉวาง 10 86 3 9 568.000 
9 ปากพนงั 17 142 1 16 459.910 
10 ขนอม 3 34 3 1 433.926 
11 หวัไทร 11 99 2 10 417.773 
12 ท่าศาลา 10 109 1 10 363.891 
13 พปูิน 5 42 2 4 363.000 
14 ลานสกา 5 44 1 5 342.900 
15 ร่อนพบูิลย ์ 6 57 3 5 341.226 
16 พรหมครี ี 5 39 3 4 321.499 
17 ชา้งกลาง 3 36 - 3 236.000 
18 เชยีรใหญ่ 10 97 1 9 227.116 
19 นาบอน 3 34 1 3 192.899 
20 จฬุาภรณ ์ 6 29 - 5 192.505 
21 พระพรหม 4 40 - 4 187.026 
22 ถํา้พรรณรา 3 29 - 3 180.000 
23 เฉลมิพระเกยีรต ิ 4 37 1 3 122.145 

รวม 165 1,551 36 148 9,767.592 
ขอ้มูล : ที่ทาํการปกครองจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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จงัหวดันครศรธีรรมราช มีการปกครองสว่นทอ้งถิ่น  3 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

     1) เทศบาล จาํนวน 36 แห่ง ประกอบดว้ย  

1.1) เทศบาลนคร จาํนวน 1 แห่ง คอื เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

1.2) เทศบาลเมอืง จาํนวน 3 แห่ง คอื เทศบาลเมอืงปากพนงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง เทศบาลเมอืงปากพนู 

1.3) เทศบาลตาํบล จาํนวน  32 แห่ง   

       2) องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   มที ัง้หมด 148 แห่ง  ครบทกุตาํบลในจงัหวดันครศรธีรรมราช  

       2.1)   อบต.ขนาดใหญ่ ม ี   1 แห่ง 

         2.2)   อบต.ขนาดกลาง  ม ี146 แห่ง  

         2.3)   อบต.ขนาดเลก็  ม ี   1 แห่ง 

        3) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช 

**************** 
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สว่นที่ 2. ทิศทางการพฒันา 
    2.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)   
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 เป็นแผนยุทธศาสตรท์ีช่ี้นาํทศิทางการพฒันาประเทศระยะกลาง เพือ่มุง่สู่วสิยัทศันร์ะยะ

ยาว ทีท่กุภาคส่วนในสงัคมไทยไดเ้หน็พอ้งร่วมกนักาํหนดเป็นวสิยัทศันปี์ พ.ศ. 2570 ซึง่กาํหนดไวว้่า “คนไทยภาคภูมใิจ

ในความเป็นไทย มมีติรไมตรีบนวถิชีีวติแห่งความพอเพยีง ยึดม ัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภบิาล   

การบรกิารสาธารณะข ัน้พื้นฐานทีท่ ัว่ถงึ มคุีณภาพ สงัคมมคีวามปลอดภยัและม ัน่คง อยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีด่ ีเกื้อกูลและ

เอื้ออาทรซึ่งกนัและกนั ระบบการผลติเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม มคีวามม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยู่บนฐานทาง

เศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเองและแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก สามารถอยู่ในประชาคมภมูภิาคและโลกไดอ้ย่างมศีกัดิ์ศร”ี 
 วสิยัทศัน ์

�สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมิูคุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง� 
 พนัธกจิ 

1. สรา้งสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมทีม่คุีณภาพ ทกุคนมคีวามม ัน่คงในชวีติ ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคมทีม่ี
คุณภาพอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม มโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรและกระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาค ทกุภาคส่วนไดร้บั
การเสรมิพลงัใหส้ามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบรหิารจดัการภาครฐัทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 

2. พฒันาคุณภาพคนไทยใหม้คุีณธรรม เรยีนรูต้ลอดชวีติ มทีกัษะและการดารงชวีติอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ สามารถปรบัตวัรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง 

3. พฒันาฐานการผลติและบรกิารใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพบนฐานความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และภมูปิญัญา 
สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรบัโครงสรา้งการผลติและการบรโิภคใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสรา้ง
ความเชื่อมโยงกบัประเทศในภมูภิาคเพือ่ความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

4. สรา้งความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สนบัสนุนการมสี่วนร่วมของชมุชน รวมท ัง้
สรา้งภมูคุิม้กนัเพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิสรา้งสงัคมทีเ่ป็นธรรมและเป็นสงัคมสนัตสุิข 
2. เพือ่พฒันาคนไทยทกุกลุม่วยัอย่างเป็นองคร์วมท ัง้ทางกาย ใจ สตปิญัญา อารมณคุ์ณธรรม จรยิธรรม 

และสถาบนัทางสงัคมมบีทบาทหลกัในการพฒันาคนใหม้คุีณภาพ 
3. เพือ่พฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ คุณภาพ และย ัง่ยนื มคีวามเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยการผลติ

สนิคา้และบรกิารบนฐานปญัญา นวตักรรม และความคดิสรา้งสรรคใ์นภมูภิาคอาเซยีน มคีวามม ัน่คงทางอาหารและ
พลงังาน การผลติและการบรโิภคเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นาไปสู่การเป็นสงัคมคารบ์อนตํา่ 

4. เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้พยีงพอต่อการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานทีม่ ัน่คงของการพฒันาประเทศ 
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 เป้าหมายหลกั 

1. ความอยู่เยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสงัคมไทยเพิม่ขึ้น ความเหลือ่มล ํา้ในสงัคมลดลง สดัส่วนผูอ้ยู่

ใตเ้สน้ความยากจนลดลง และดชันีภาพลกัษณก์ารคอรร์ปัช ัน่ไมต่าํกวา่ 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง มสุีขภาวะดขีึ้น มคุีณธรรม จรยิธรรม และสถาบนัทางสงัคมมคีวาม

เขม้แขง็มากขึ้น 

3. เศรษฐกจิเตบิโตในอตัราทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ ใหค้วามสาํคญักบัการเพิม่ผลติภาพรวม

ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 3.0 ต่อปี เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ เพิม่มลูค่าผลติภณัฑข์อง

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ใหม้ไีมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 40.0 

4. คุณภาพสิง่แวดลอ้มอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เพิม่ประสทิธภิาพการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก รวมท ัง้

เพิม่พื้นทีป่่าไมเ้พือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันา 
1. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม ใหค้วามสาํคญักบั 
   (1) การสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหท้กุคนในสงัคมไทยควบคู่กบัการเสรมิสรา้งขดี

ความสามารถในการจดัการความเสีย่งและสรา้งโอกาสในชวีติใหแ้ก่ตนเอง  
   (2) การจดับรกิารทางสงัคมใหท้กุคนตามสทิธขิ ัน้พื้นฐาน เนน้การสรา้งภมูคุิม้กนัระดบัปจัเจก และสรา้งการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในการพฒันาประเทศ  
   (3) การเสรมิสรา้งพลงัใหท้กุภาคส่วนสามารถเพิม่ทางเลอืกการใชช้วีติในสงัคมและมสี่วนร่วมในเชงิเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงไดอ้ย่างมคุีณค่าและศกัดิ์ศร ี 
   (4) การสานสรา้งความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหม้คุีณค่าร่วมและตระหนกัถงึผลประโยชนข์องสงัคม และ

เสรมิสรา้งการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส มรีะบบตรวจสอบและการรบัผดิชอบทีร่ดักมุ  
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างย ัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบั 
   (1) การปรบัโครงสรา้งและการกระจายตวัประชากรใหเ้หมาะสม  
   (2) การพฒันาคุณภาพคนไทยใหม้ภีมูคุิม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง  
   (3) การส่งเสรมิการลดปจัจยัเสีย่งดา้นสุขภาพอย่างเป็นองคร์วม  
   (4) การส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
   (5) การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม  
3. ยทุธศาสตรค์วามเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ใหค้วามสาํคญักบั 
   (1) การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
   (2) การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติภาคเกษตร  
   (3) การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซก่ารผลติ  
   (4) การสรา้งความม ัน่คงในอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร  
   (5) การสรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชวีภาพในระดบัครวัเรอืนและชมุชน  
   (6) การสรา้งความม ัน่คงดา้นพลงังานชวีภาพเพือ่สนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร  
   (7) การปรบัระบบบรหิารจดัการภาครฐัเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
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4. ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบั 
   (1) การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การพฒันาทีม่คุีณภาพและย ัง่ยนื  
   (2) การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  
   (3) การพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เท่าเทยีม และเป็นธรรม 
   (4) การบรหิารจดัการเศรษฐกจิส่วนรวมอย่างมเีสถยีรภาพ  
5. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม ให ้

ความสาํคญักบั 
   (1) การพฒันาความเชื่อมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจสิตกิสภ์ายใตก้รอบความร่วมมอืในอนุภมูภิาคต่างๆ  
   (2) การพฒันาฐานลงทนุโดยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัอนุภมูภิาค 
   (3) การสรา้งความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
   (4) การเขา้ร่วมเป็นภาคคีวามร่วมมอืระหวา่งประเทศและภมูภิาคภายใตบ้ทบาททีส่รา้งสรรค ์เป็นทางเลอืกใน

การดาํเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทโีลก  
   (5) การสรา้งความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิในภมูภิาคดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

การเคลือ่นยา้ยแรงงาน และการส่งเสรมิแรงงานไทยในต่างประเทศ  
   (6) การมสี่วนร่วมอย่างสาํคญัในการสรา้งสงัคมนานาชาตทิีม่คุีณภาพชวีติ ป้องกนัภยัจากการก่อการรา้ยและ

อาชญากรรม ยาเสพตดิ ภยัพบิตั ิและการแพร่ระบาดของโรคภยั  
   (7) การเสรมิสรา้งความร่วมมอืทีด่รีะหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมี

จรยิธรรมและไมส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มท ัง้เปิดรบัความร่วมมอืกบัองคก์รระหวา่งประเทศทีไ่มแ่สวงหากาํไร  
   (8) การเร่งรดัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้  
   (9) การส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการลงทนุ และการประกอบธุรกจิในเอเชยีรวมท ัง้เป็นฐานความ

ร่วมมอืในการพฒันาภมูภิาค  
   (10) การปรบัปรุงและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคกีารพฒันาภายในประเทศตัง้แต่ระดบัชมุชนทอ้งถิน่  
6. ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื ใหค้วามสาํคญักบั 
   (1) การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   (2) การปรบักระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคลือ่นประเทศเพือ่เตรยีมพรอ้มไปสู่การเป็นเศรษฐกจิและสงัคม

คารบ์อนตํา่และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
   (3) การยกระดบัขดีความสามารถในการรองรบัและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ให ้

สงัคมมภีมูคุิม้กนั  
   (4) การเตรยีมความพรอ้มรองรบักบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 
   (5) การสรา้งภมูคุิม้กนัดา้นการคา้จากเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มและวกิฤตจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
   (6) การเพิม่บทบาทประเทศไทยในเวทปีระชาคมโลกทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรอบความตกลงและพนัธกรณีดา้น

สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
   (7) การควบคุมและลดมลพษิ  
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   (8) การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ  
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    2.2 แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
 นโยบายรฐับาล 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร นายกรฐัมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรีต่อรฐัสภา เมือ่วนัองัคารที่ 23 

สงิหาคม 2554 หลกัการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรฐับาล จะยึดหลกัการบริหารที่มคีวามยืดหยุ่นที่

คาํนึงถงึพลวตัรการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินนโยบายของรฐับาล โดยรฐับาลจะรายงาน

ต่อรฐัสภาเมือ่มคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงนโยบายใหเ้กิดประโยชนต่์อประเทศใหม้ากที่สุด มจีดุมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 

ประการที่หน่ึง เพื่อนาํประเทศไทยไปสู่โครงสรา้งเศรษฐกิจที่สมดุล ประการที่สอง เพื่อนาํประเทศไทยสู่สงัคมที่มคีวาม

ปรองดองสมานฉนัทแ์ละอยู่บนพื้นฐานของหลกันิตธิรรม ประการทีส่าม เพือ่นาํประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนใน

ปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการดาํเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาํเนินการในปีแรก และระยะการ

บริหารราชการ 4 ปี ของรฐับาล เพื่อใหม้กีารพฒันาอย่างมคุีณภาพ สมดุล ย ัง่ยนื และมภีูมคุิม้กนัตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ดงัต่อไปน้ี 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาํเนินการในปีแรก 16 เรื่อง ดงัน้ี 

   1.1 สรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 
 1.1.1 สรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 
 1.1.2 เยยีวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ืองแก่บคุคลทกุฝ่าย ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากความเหน็ทีแ่ตกต่าง และความ

รุนแรงทีเ่กดิขึ้น   

   1.2 กาํหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปญัหายาเสพตดิเป็น“วาระแห่งชาต”ิ 
   1.3 ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัอย่างจรงิจงั 
   1.4 ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการและเร่งรดัขยายเขตพื้นทีช่ลประทาน 
   1.5 เร่งนาํสนัตสุิขและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนกลบัมาสู่พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
   1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและนานาประเทศ 

   1.7 แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อและราคานํา้มนัเชื้อเพลงิ 
 1.7.1 ชะลอการเก็บเงนิเขา้กองทกุนํา้มนัเชื้อเพลงิ 
 1.7.2 จดัใหม้บีตัรเครดติพลงังาน 
 1.7.3 ดูแลราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภคและราคาพลงังาน 
 1.7.4 แกไ้ขปญัหาค่าครองชพี 
   1.8 ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน โดยเพิม่กาํลงัซื้อภายในประเทศ สรา้งสมดุลและความเขม้แขง็อย่างมคุีณภาพ
ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกจิมหาภาค 
 1.8.1 พกัหน้ีครวัเรอืนของเกษตรกรรายย่อยและผูม้รีายไดน้อ้ย 
 1.8.2 ดาํเนินการใหแ้รงงานมรีายไดเ้ป็นวนัละไมน่อ้ยกวา่ 300 บาท และผูท้ีจ่บการศึกษาระดบัปรญิญาตรมีี

รายไดเ้ดอืนละไมน่อ้ยกวา่ 15,000 บาท 
 1.8.3 จดัใหม้เีบี้ยยงัชพีรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดส้าํหรบัผูสู้งอายุ 
 1.8.4 ใหม้มีาตรการภาษเีพือ่ลดภาระการลงทนุสาํหรบัสิง่จาํเป็นในชวีติประชาชนท ัว่ไป ไดแ้ก่ บา้นหลงัแรก และ

รถยนตค์นัแรก 
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  1.9 ปรบัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 
  1.10 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  

1.10.1 เพิม่เงนิทนุกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง 
1.10.2 จดัต ัง้กองทนุพฒันาบทบาทสตร ี 
1.10.3 จดัต ัง้กองทนุต ัง้ตวัได ้
1.10.4 จดัสรรงบประมาณเขา้กองทนุพฒันาศกัยภาพของหมูบ่า้นและชมุชน (SML) ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง  
  1.11 ยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  
  1.12 เร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วท ัง้ในและนอก 
   1.13 สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลติภณัฑช์มุชนเพือ่การสรา้งเอกลกัษณแ์ละการผลติสนิคา้ใน

ทอ้งถิน่ 
 1.13.1 สนบัสนุนภารกจิของมลูนิธสิ่งเสรมิศิลปาชพี 
 1.13.2 บรหิารจดัการโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑใ์หม้ศีกัยภาพ 

   1.4 พฒันาระบบประกนัสุขภาพ  
   1.15 จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหแ้ก่โรงเรยีน  
   1.16 เร่งรดัและผลกัดนัการปฏรูิปการเมอืงทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง  

2. นโยบายที่ตอ้งดาํเนินการระยะ 4 ปี มี 7 เรื่อง ดงัน้ี 
   2.1 นโยบายความม ัน่คงแห่งรฐั 

2.1.1 เทดิทูนและพทิกัษร์กัษาไวซ้ึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
2.1.2 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศ 
2.1.3 พฒันาและเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
2.1.4 พฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาต ิ
2.1.5 เร่งดาํเนินการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ องคก์รอาชญากรรมการคา้มนุษย ์ผูห้ลบหนีเขา้เมอืง แรงงานต่าง

ดา้วผดิกฎหมาย และบคุคลทีไ่มม่สีถานะชดัเจน 
   2.2. นโยบายเศรษฐกจิ 

2.2.1 นโยบายเศรษฐกจิมหภาค 
2.2.2 นโยบายสรา้งรายได ้
2.2.3 นโยบายปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ ภาคเกษตร อตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบรกิาร และการกฬีา 

2.2.4 นโยบายโครงสรา้งพื้นฐาน การพฒันาระบบรางเพือ่ขนส่งมวลชน และการบรหิารจดัการระบบขนส่งสนิคา้
และบรกิาร 

2.2.5 นโยบายพลงังาน 
2.2.6 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   2.3. นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3.1 นโยบายการศึกษา 
2.3.2 นโยบายแรงงาน 
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2.3.3 นโยบายการพฒันาสุขภาพของประชาชน 
2.3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
2.3.5 นโยบายความม ัน่คงของชวีติและสงัคม 

   2.4. นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2.4.1 อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
2.4.2 อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
2.4.3 ดูแลรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและเร่งรดัการควบคุมมลพษิ 
2.4.4 สรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ํา้ในการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิ
2.4.5 ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนกัและจติสาํนึกทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2.4.6 ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการ 
2.4.7 สรา้งภมูคุิม้กนัและเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

สภาพภมูอิากาศและพบิตัภิยัธรรมชาต ิโ 
2.4.8 พฒันาองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   2.5. นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
2.5.1 เร่งพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมทีอ่ยู่บนพื้นฐานขององคค์วามรู ้
2.5.2 เร่งสรา้งนกัวทิยาศาสตร ์นกัวจิยั และครูวทิยาศาสตรใ์หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
2.5.3 สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุและความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน 
2.5.4 จดัระบบบรหิารงานวจิยัใหเ้กดิประสทิธภิาพสูง 
2.5.5 ส่งเสรมิการใชข้อ้มลูเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

   2.6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
2.6.1 เร่งส่งเสรมิและพฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น 
2.6.2 สรา้งความสามคัคแีละส่งเสรมิความร่วมมอืระหวา่งประเทศอาเซยีน 
2.6.3 เสรมิสรา้งบทบาททีส่รา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิผลประโยชนข์องชาตใินองคก์ารระหวา่งประเทศ 
2.6.4 กระชบัความร่วมมอืและความเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรก์บัประเทศ กลุม่ประเทศ และองคก์ารระหวา่ง

ประเทศทีม่บีทบาทสาํคญัของโลก 
2.6.5 สนบัสนุนการเขา้ถงึในระดบัประชาชนของนานาประเทศพรอ้มท ัง้ส่งเสรมิภาพลกัษณท์ีด่แีละความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัประเทศกาํลงัพฒันา 
2.6.6 สง่เสรมิการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัปญัหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลีย่นแปลงในโลกทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทย 
2.6.7 สนบัสนุนการทูตเพือ่ประชาชน 
2.6.8 ใชป้ระโยชนจ์ากโครงขา่ยคมนาคมขนส่งในภมูภิาคอาเซยีนและอนุภมูภิาค 
2.6.9 ประสานการดาํเนนิงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
6.10 ส่งเสรมิความร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบัประเทศมสุลมิและองคก์รอสิลามระหวา่งประเทศ 
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   2.7. นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

2.7.1 ประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน มสี่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์รปกครอง       

ส่วนทอ้งถิน่ โดยสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ีระบบทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส        
และสามารถใหบ้ริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดต้ามความคาดหวงั รวมทัง้ส่งเสริมใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่หลาย ๆ แห่งร่วมกนัจดับริการสาธารณะบางอย่าง ซึง่โดยสภาพหรือเพือ่ประสทิธิภาพ ควรทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งร่วมกนัทาํ โดยคาํนึงถงึความจาํเป็นและความเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถิน่ ใหม้กีาร

เชือ่มโยงและบูรณาการภารกิจกบัแผนชมุชนและแผนระดบัต่าง ๆ ในพื้นที ่เพือ่เป็นฐานสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันา
ประชาธิปไตยในทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ ปรบัปรุงการจดัระบบความสมัพนัธข์องราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และ
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวามเหมาะสม ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณและบคุลากรของทอ้งถิน่ 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มรีายไดท้ีเ่หมาะสม และมรีะบบบริหารงานบคุคลทีม่ปีระสทิธิภาพพรอ้มรองรบัภารกิจและ
ใหบ้ริการทีดี่แก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกีย่วกบัการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามที ่
บญัญตัเิป็นหลกัการไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2.7.2 กฎหมายและการยุตธิรรม 
2.7.3 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารจากทางราชการ สือ่สารมวลชน และสือ่สาธารณะทกุ

ประเภทไดอ้ย่างกวา้งขวางรวดเรว็ ถกูตอ้ง เป็นธรรม 
 

  2.3 แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทยและแผนพฒันาจงัหวดั 
     แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อา่วไทย 

 วสิยัทศัน์ (Vision) 
 “เมืองศูนยก์ลางการเกษตร และพชืเศรษฐกจิของประเทศ  ที่เตบิโตอย่างมัน่คง บนพื้นฐานของชมุชนเขม้แข็ง 

และเมืองท่องเที่ยวระดบันานาชาตทิี่ย ัง่ยนื” 
 ประเด็นยทุธศาตร ์
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การผลติ แปรรูปและการบรหิารจดัการพชืเศรษฐกจิยางพาราและปาลม์นํา้มนัทีม่ี

คุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาสู่การเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วระดบันานาชาต ิ
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาการเกษตรทีม่ศีกัยภาพในพื้นทีใ่หม้คีวามเขม้แขง็ (ขา้ว , ไมผ้ล , ปศุสตัว ์, 

ประมง) 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสู่เมอืงสเีขยีว ชมุชนเขม้แขง็ ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ อย่างย ัง่ยนื 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจสิตกิส ์
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 แผนพฒันาจงัหวดั 

 วสิยัทศัน์ (Vision) จงัหวดันครศรธีรรมราช 

�นครแหง่การเรยีนรู ้เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชมุชนเขม้แข็ง� 
 ประเด็นยทุธศาตร ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการบริหารจดัการภาคเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจ 

อตุสาหกรรมต่อเน่ืองการเกษตรบนพื้นฐานการสนบัสนุนจากระบบโลจสิตกิสแ์ละบรหิารจดัการดา้นการตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาระบบและเครือข่ายการเรียนรู ้ส่งเสริมการจดัสรา้งชุมชนตน้แบบแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการส่งเสรมิประสทิธภิาพดา้น

พลงังานและเพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาคน องคก์ร ระบบสวสัดกิารสงัคม และความม ัน่คงบนพื้นฐานการบรหิารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ ี
 

  2.4 ปญัหาเร่งด่วนของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 2.4.1 การแกไ้ขปญัหาความยากจนแบบบูรณาการท ัง้จงัหวดั 
 2.4.2 การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ในพื้นทีอ่าํเภอชายฝัง่ 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอปากพนงั อาํเภอหวัไทร และอาํเภอ

ท่าศาลา 
 2.4.3 ผลผลติทางการเกษตรราคาตกตํา่ 
 2.4.4 การแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ท ัง้ระบบ ในเขตพื้นทีป่ระสบปญัหาเร่งด่วนของจงัหวดั 
 2.4.5 การแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิป่าไม ้และทีด่นิทาํกนิของราษฎร 
 2.4.6 การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิโดยเนน้การจดัระเบยีบสงัคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุม่เสีย่ง 
 2.4.7 ปญัหาทีเ่กดิตามสถานการณป์จัจบุนั เช่น วกิฤตเิศรษฐกจิ คนวา่งงาน สนิคา้มรีาคาแพง ฯลฯ 
 
 

************** 
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สว่นที่ 3. ศกัยภาพของทอ้งถิ่น 
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT) ในภาพรวมของจงัหวดันครศรธีรรมราช 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 
1. ลกัษณะพื้นที่เป็นเทือกเขาตามยาวของคาบสมุทร 

เป็นตน้นํา้ของแม่นํา้หลายสายพื้นทีร่าบลุม่อดุมสมบูรณ ์

เอื้อต่อการเกษตรและท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์
2. ภูมอิากาศ มมีรสุม 2 ช่วง มปีริมาณนํา้ฝนเพยีงพอ

ต่อการทาํการเกษตรอาํเภอลานสภามอีากาศที่ดทีี่สุดใน

ประเทศ 
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดข้องประชากร 

เป็นแหล่งผลติผลติผลทางการเกษตรที่สาํคญั รายได ้

เฉลีย่ของประชากรต่อคนต่อปีมแีนวโนม้เพิม่ขึ้น 
4. การเกษตรกรรม ประมง ปศุสตัว ์พื้นทีถ่อืครองเพือ่

การเกษตร คิดเป็นรอ้ยละ 40.81 ของพื้นทีจ่งัหวดั เป็น

แหลง่ผลติอาหารทีส่าํคญัของภาคใต ้
5. การพาณิชยกรรม มตีลาดกลางสนิคา้ทางการเกษตร

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคใต ้
6. การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป ทาํให ้

สามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละส่งผลต่อรายได ้
7. ระบบสาธารณูปโภค การพฒันาระบบ Logistic ให ้
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางบกของภาคใต ้(อาํเภอ

ทุ่งสง)  
8. การลงทนุ แนวโนม้การลงทนุมแีนวโนม้สูงขึ้น 
9. การศึกษา มีสถานศึกษา มหาวิทยาลยั การศึกษา

นอกระบบ และศูนยก์ลางศาสนา วดั มสัยดิ 
10. มเีครือข่ายชมุชนเขม้แขง็ เป็นศูนยเ์รียนรูท้กุอาํเภอ

และเป็นพื้นทีแ่หลง่เรยีนรู ้
11. การสาธารณสุข มสีถานพยาบาลใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

บรกิารสาธารณสุขของรฐัไดอ้ย่างท ัว่ถงึ 
12. พลงังาน มศีกัยภาพสูงมากดา้นพลงังานทดแทน/

พลงังานทางเลอืก   

1. ลกัษณะพื้นที ่ประสบปญัหานํา้กดัเซาะชายฝัง่ทะเล

2. การท่องเที่ยว ขาดการบริหารจดัการเชิงระบบ 

ช่องทางเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของนักท่องเที่ยวจําก ัด 

มคัคุเทศกแ์ละผูน้าํเที่ยวมนีอ้ย สิง่อาํนวยความสะดวก

ไมเ่พยีงพอ 
3. การคมนาคม ถนนสายรองสภาพบางแห่งยงัไม่

สามารถใชไ้ดทุ้กฤดูกาล ศกัยภาพของสนามบินยงัไม่

สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้
4. ระบบสาธารณูปโภค คุณภาพนํา้ประปาตอ้งมีการ

ควบคุม/ปรบัปรุง บางพื้นทีย่งัไมม่นีํา้ประปาใช ้
5. การเกษตร ปญัหาราคาผลผลติทางดา้นการเกษตร

ตกตํา่ การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบ การสหกรณ์

แ ล ะ ก ลุ่ ม ย ัง ไ ม่ ส า ม า ร ถดํา เ นิ น ก า ร ไ ด ้อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ ปญัหาการใชเ้ครื่องมอืประมงผดิประเภท 
6. ขาดคุณภาพ ความพรอ้ม ของโรงเรยีนในเขตชนบท 
7. พาณิชยกรรม ปัญหาดา้นการตลาด การพฒันา

ผลติภณัฑ ์การบรรจุภณัฑ ์ทาํใหส้นิคา้/ผลติภณัฑไ์ม่

โดดเด่น 
8. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดา้นการเกษตรไดร้บัการ

ส่งเสริมนอ้ย ตน้ทุนสูง ทาํใหก้ารแปรรูปการเกษตรมี

นอ้ย 
9. แรงงาน แรงงานในพื้นที ่รอ้ยละ 30.95 การศึกษาตํา่

กว่าระดบัประถมศึกษา บางพื้นที่มีแรงงานต่างดา้ว 

ส่งผลต่อรายไดข้องแรงงานและคุณภาพของผลผลติ 
10. การศึกษา ปญัหาเรื่องการหยุดเรียนกลางคนัของ

นกัเรียน ขาดแคลนครูตามสาขาที่ตรงกบัการเรียนการ

สอน 
11. การสาธารณสุข มีความเสี่ยงดว้ยโรคที่ท ําให ้
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 เสยีชวีติ ขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

โอกาส (Opporturites) ภยัคกุคาม (Threats) 
1. นโยบายร ัฐบาล ส่งเสริมการจ ัดการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัดา้นการวจิยัและพฒันา พฒันาพลงังาน

ทดแทน จดัต ัง้นิคมการเกษตรและส่งเสริมการพฒันา

อาชพีการเกษตร การจดัทาํแผนแม่บทดา้นส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว โครงการอาหารปลอดภยั การพฒันาระบบ

สวสัดกิารสงัคมท ัง้ 4 ระบบ 
2. ดา้นเศรษฐกิจการคา้ ขอ้ตกลง AFTA ทาํใหก้าร

ขยายตลาดพืชผลทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น การ

ท่องเทีย่วของจงัหวดั เกดิ Creative Economy 
3. กฎหมาย การควบคุมการประมงที่ผดิกฎหมาย เป็น

โอกาสใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาดา้นการประมงที่ถูก

กฎหมายมากขึ้น  
4. การพฒันาเทคโนโลยแีละพลงังาน มกีารส่งเสริมการ

พฒันาศกัยภาพดา้นการผลติโดยภาคส่วนต่าง ๆ การ

ส่งเสรมิพลงังานทดแทนของภาครฐั 

1. ดา้นเศรษฐกจิ AFTA เป็นโอกาสในการขายสนิคา้

เกษตร แต่การแข่งขนัที่สูงขึ้น ทาํใหเ้กิดการกีดกนัทาง

การคา้มากขึ้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมของภาครฐั ไม่

สอดคลอ้งก ับปัญหาของจ ังหวดั การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่ การฉกฉวย

โอกาสในการจดัการท่องเทีย่วของบคุคลภายนอก 
2. กฎหมายและการเมอืง เสถียรภาพของรฐับาลและ

ความขดัแยง้ของกฎหมายบางฉบบัทาํใหก้ารพฒันา

ลา่ชา้ 
3. ภาวะโลกรอ้น ทาํใหส้ภาวะอากาศแปรปรวน 

 
************* 
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สว่นที่ 4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
4.1 วสิยัทศัน ์

“นครศรธีรรมราช จงัหวดัน่าอยู่ที่สดุ” 
 4.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดันครศรีธรรมราช       

(พ.ศ.2556-2558) ไดก้าํหนดขึ้นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั ภายใตแ้นวคิด “หลกัความพอเพยีง” 

ตามแนวพระราชดาํริฯ โดยอาศยักรอบแนวทางจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 นโยบาย

รฐับาล ยุทธศาสตร ์ การพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครศรธีรรมราช และ

ภารกิจ 6 ดา้น ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามแผนปฏบิตัิการกาํหนดข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจฯ มาตรา 

32(1) รวมท ัง้ ไดท้บทวนจากกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ฉบบัปี พ.ศ.2555 

ประกอบดว้ยยุทธศาสตรแ์ละ พนัธกจิต่าง ๆ ดงันี้ 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาเศรษฐกจิ 
     1. สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรรายย่อย พฒันาองคค์วามรูต้ามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
     2. พฒันาอาชีพที่สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และความตอ้งการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนบัสนุนการใชภู้มปิญัญาทอ้งถิ่นและส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเพิ่มมูลค่าการผลติ ดา้นการเกษตร 

อตุสาหกรรม และบรกิาร ฯลฯ 
     3. ส่งเสรมิการผลติและจาํหน่ายสนิคา้เกษตรท ัง้ทีเ่ป็นอาหาร มใิช่อาหาร และพลงังานทดแทน 
     4. สนบัสนุนการจดัรูปทีด่นิเพือ่การพฒันาชมุชนเมอืงและชนบท 
     5. จดัใหม้รีะบบโครงสรา้งพื้นฐานและแหลง่นํา้เพือ่การเกษตรอย่างท ัว่ถงึและเพยีงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พฒันาทร ัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ท ัง้แหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว  เพือ่เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองจงัหวดั 
    7. ส่งเสรมิการลงทนุ การพาณิชย ์ และพฒันาธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการท่องเทีย่ว 
    8. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการวจิยัพฒันาทีผ่สมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่กบัองคค์วามรูใ้หม่ สนบัสนุน  การ

วจิยัและพฒันาร่วมระหว่างนกัวชิาการและชุมชน โดยใหค้วามสาํคญักบัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ภาค

เศรษฐกจิชมุชน 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน 
    1. ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าและระบบนิเวศใหเ้กดิความอดุมสมบูรณ ์
    2. ส่งเสริมการบริหารจดัการนํา้ในพื้นที่ตน้นํา้และลุ่มนํา้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใหม้ีระบบช่วย

ตดัสนิใจในการบรหิารจดัการนํา้ ระบบพยากรณแ์ละเตอืนภยันํา้แลง้และนํา้ท่วม 
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    3. ส่งเสริมใหม้ีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอ้ยู่ในขีด

ความสามารถการรองรบัของระบบนิเวศ 
 
    4. ส่งเสรมิการดาํรงชวีติตามวถิไีทย เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมการบรโิภค อย่างพอเพยีงและย ัง่ยนื การสรา้ง

เครอืขา่ยชมุชน เพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มชมุชน 
    5. ส่งเสริมใหชุ้มชน หมู่บา้นมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อลดมลพษิและควบคุมกิจกรรมที่จะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติและประชาชน เสรมิสรา้งประสทิธิภาพของกลไกการจดัการขยะชมุชน ขยะอนัตราย 

ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะตดิเชื้อ ส่งเสรมิใหม้มีาตรการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการลดและคดัแยกขยะ ในแหลง่กาํเนิด 

สนบัสนุนการสรา้งธุรกจิจากขยะรไีซเคลิ และสนบัสนุนใหม้รีะบบเก็บขนและกาํจดัขยะ แบบรวมศูนย ์
     6. เสรมิสรา้งประสทิธิภาพในการกาํจดั บาํบดัมลพษิ ท ัง้ดา้นวชิาการ บคุลากร และสรา้งจติสาํนึกของ

ชมุชนในการมส่ีวนร่วมตดิตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั แกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
     7. ส่งเสรมิสนบัสนุนครวัเรอืน ชมุชน ใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลอืก พลงังานใสสะอาด 

     8. สนบัสนุนส่งเสรมิการรงัวดัและจดัทาํแผนที ่เพือ่แสดงแนวเขตทีด่นิของรฐั 

     9. ผลกัดนัใหม้รีะบบคุม้ครองสทิธชิมุชนและการแบ่งปนัผลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรม อนุรกัษฟ้ื์นฟู ความ

หลากหลายของพนัธุกรรมทอ้งถิน่ เพือ่รกัษา ปกป้องระบบนิเวศนท์ีเ่ชื่อมโยงวถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชน 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวติ 
     1. พฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์รภาคประชาสงัคมใหม้ศีกัยภาพเพือ่รองรบัการพฒันาในทกุดา้น 
     2. พฒันาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรยีนรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม จดัการศึกษาท ัง้ในและ  นอก

ระบบ สนบัสนุนการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิน่  ส่งเสรมิใหเ้ยาวชน  ประชาชน ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศ

เชงิสรา้งสรรคอ์ย่างฉลาดเพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
    3. รณรงคใ์หเ้กดิการพฒันาและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพอนามยั พฒันาสิง่แวดลอ้มชมุชนใหถ้กู

สุขลกัษณะ 
     4. พฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจดัการแพทยแ์ผนไทย (แพทย์

ทางเลอืก) ท ัง้ในระดบัชมุชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค ์ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจาํนวนผูเ้สพยแ์ละผูเ้กี่ยวขอ้งให ้

นอ้ยลง 
     6. รณรงค ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรงและป้องกนัการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวงั

ป้องกนัปญัหาการป่วยและตายดว้ยโรคอบุตัใิหม ่
     7. ส่งเสริมการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและการบรรเทาสาธารณภยั  

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
             8. พฒันาการกฬีา  เสริมสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุม่ออกกาํลงักายและเลน่กฬีา จดัหาสถานทีจ่ดั

กจิกรรมออกกาํลงักายและเลน่กฬีาอย่างท ัว่ถงึ 
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             9. ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงและรกัษา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น พฒันา ฟ้ืนฟู 

ต่อยอดแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สงัคมโลก 
             10. สงเคราะห ์และพฒันาเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละพึง่พา

ตนเองได ้
             11. สรา้งกระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่ความเขม้แขง็ของชมุชน สนบัสนุนการจดัทาํและใชแ้ผนชมุชน  

และส่งเสรมิกจิกรรมชมุชน  

  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
     1. พฒันาเสน้ทางคมนาคมภายในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวกปลอดภยัอย่างท ัว่ถงึ 
     2. พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานใหม้ปีระสทิธภิาพและครบถว้นเพยีงพอ 
     3. พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข ัน้พื้นฐานใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างท ัว่ถงึทกุพื้นที ่
     4. ผลกัดนัใหม้กีารใชผ้งัเมอืงรวมจงัหวดัเป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ

และสงัคมของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
              5. ผลกัดนัใหม้กีารใชก้ฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
  ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล 
     1. รณรงค์สรา้งกระบวนการเรียนรู  ้ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลกัการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ เสรมิสรา้งวฒันธรรมการเมอืงแบบประชาธิปไตยและจติสาํนึก

ธรรมาภบิาลใหแ้ก่เยาวชน ประชาชนทกุระดบั ทกุภาคส่วน 
     2. พฒันาการบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาลใหม้ปีระสทิธิภาพและโปร่งใส สนบัสนุน ให ้

ใชท้รพัยากรในการบริหารอย่างคุม้ค่า ปรบัปรุงระบบขอ้มูลและรูปแบบการใหบ้ริการประชาชน ลดข ัน้ตอน      

การทาํงานเพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พฒันาและส่งเสรมิการจดัทาํแทอ้งถิน่ทีต่อบสนองความตอ้งการในระดบัชมุชนภายใตก้ระบวนการ

มส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน สนบัสนุนใหม้รีะบบฐานขอ้มลูกลางและระบบการตดิตามประเมนิผล 
     4. พฒันาศกัยภาพบคุลากรขององคก์รอย่างสมํา่เสมอและต่อเนื่อง เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตัริาชการ  

******************** 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาอาํเภอทุ่งสง 
อาํเภอทุ่งสงกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอใน 5 ประเด็น  คอื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2  ดา้นการพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3  ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  ดา้นการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑ ์OTOP 

และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5  ดา้นการพฒันาองคก์รและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

แนวทางการพฒันาในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ 
1)  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพฒันา 

1.1  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของครอบครัว ชุมชน และ
สงัคมในเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  แหล่งนํ้าเพือ่การเกษตร  เงินทุนในการประกอบอาชีพ รายไดพ้น้เกณฑค์วาม
ยากจน 

1.2  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม  เพื่อความเขม้แขง็ของครอบครัว 
ชุมชน สงัคม ในการประกอบอาชีพ 

1.3  พฒันาวิสาหกิจชุมชน ส้ินคา้ OTOP  แกไ้ขหน้ีสินทุกระบบของครัวเรือน  และการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได ้

1.4  จดัโครงการจงัหวดัอาํเภอเคล่ือนท่ี รวมทั้งสนบัสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  บริการ
และใหค้าํแนะนาํ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ 
รวมถึงการศึกษา สาธารณสุขและการคุม้ครองทางสงัคม 

1.5  ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ดว้ยการมีหลกัประกนัสุขภาพใหก้บัใหก้บั
ประชาชนทุกคนอยา่งทัว่ถึง  เพียงพอ  เป็นธรรมและเสมอภาค 

2)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคนและสังคมทีมี่คุณภาพ 
แนวทางการพฒันา 

2.1  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบ โดยเร่งรัดพฒันา
คุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดบัใหก้บัผูเ้รียน สู่ความเป็นเลิศ  รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
ชุมชนและการสนบัสนุนปลูกฝังค่านิยมเดก็ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.2  ส่งเสริม  สนบัสนุน ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
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2.3  เสริมสร้างสภาพของประชาชนอยา่งครบวงจรและมีคุณภาพ โดยพฒันาหลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟ้ืนฟสุูขภาพ เสริมสร้างคนไทย
แขง็แรง พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่งเสริมการกีฬา 

2.4  เสริมสร้างความพร้อมเพื่อใหเ้ดก็ คนชราและผูด้อ้ยโอกาส เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางดา้น
เศรษฐกิจและสงัคม 

2.5  เสริมสร้างความพร้อมใหห้มู่บา้นและชุมชน ในการคุม้ครองและการจดัหาหลกัประกนัทาง
สงัคมใหป้ระชากรวยัแรงงานมีงานทาํทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เพื่อมัน่คงในการดาํรงชีวิต 

2.6  เสรอมสร้างสงัคมใหมี้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดอบายมุขและยาเสพติด 
2.7  ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในดา้นการข่าว การปราบปราม

อาชญากรรม เพื่อการจบักมุผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษไดม้ากข้ึน 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ OTOP และการ

ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม 
แนวทางการพฒันา 
3.1  เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินคา้การเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ ์OTOP โดย

พฒันามาตรฐานสินคา้ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร 
3.2  พฒันาดา้นการตลาด  ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ ์OTOP เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
3.3  พฒันาระบบชลประทาน ฟ้ืนฟพูื้นทีป่าและสภาพดิน เกษตรอินทรียแ์ละระบบเกษตรกรรมท่ี

ย ัง่ยนื 
3.4  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบั

การบริการทุกประเภทและเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
3.5  พฒันาดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม โดยพฒันาฟ้ืนแหล่งท่องเท่ียว มาตรฐานการ

ใหบ้ริการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประชาสมัพนัธ์ 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา 
4.1  สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยเฉพาะพ้ืนทีป่า พื้นท่ีนํ้ า และ

แหล่งนํ้า 
4.2  ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบดว้ยการจดัทาํ

แนวเขตพื้นท่ีป่า จดัทาํผงัเมืองและการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ิน 
4.3  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ง

สร้างองคค์วามรู้และศกัยภาพการบริหารจดัการใหก้บัชุมชนและบุคลากรของรัฐในทอ้งถ่ิน 
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5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาองค์กรและการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี
แนวทางการพฒันา 
5.1  ปรับปรุงระบบบริหารราชการ รูปแบบการทาํงาน การอาํนวยความสะดวก ลดขั้นตอน 

กระบวนการทาํงาน และขยายเวลาการใหบ้ริการประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.2  ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถและวฒันธรรมการทาํงานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ 

ใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
5.3 ปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงินใหมี้ประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใส ตลอดจนพฒันาระบบตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
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นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 
นโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 
ด้าน ดงันี ้
 
นโยบายเร่งด่วน(วาระท้องถ่ินเมืองทุ่งสง) 
1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศัน์เมือง และยกระดบั

มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ จดัทาํฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้
สาํเร็จ  

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบัการป้องกนัภยั
แลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3. พฒันารายได ้ เพิ่มประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ และการบริหารทรัพยสิ์นของเทศบาล ขบัเคล่ือนการ
พฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงใหส้าํเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบักลไกภาครัฐ 
เอกชน และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอาํเภอทุ่งสง เพื่อนาํมาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองใน
อนาคต 

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการ
บาํบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”  

5. กาํหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏิบติัการขั้นเดด็ขาดในการขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายในองคก์รเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

 
นโยบายการพฒันา 
 
1. ด้านการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกฬีา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อ
สร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

1.1  ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.
2552-2561) เพื่อรองรับการเขา้สู่สงัคมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และไร้พรมแดน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เดก็และเยาวชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เกิด
ความใฝ่รู้ รักการอ่าน ใฝ่ดีและมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและสร้างวฒันธรรม
ประชาธิปไตย 
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1.2  ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเชียน โดยพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะดา้นภาษาทั้งภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและการกีฬา 

1.3  เพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษา พฒันาศูนยเ์ดก็
เลก็รีสอร์ทอนุบาลใหไ้ดม้าตรฐาน สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม โดยมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBMLD) กระจายอาํนาจดา้นงบประมาณ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเ้ป็นมืออาชีพ การจดัหาทุนการศึกษา และส่งเสริมการดาํรงชีวิตของเดก็และเยาวชน ประชาชนในสงัคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลง ใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

1.4 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอธัยาศยั พฒันาอาคารเก่า รสพ. ของการรถไฟเป็นชุมทางประวติัศาสตร์เมืองทุ่งสง(พิพิธภณัฑ์
เมืองทุ่งสง) พฒันาสวนสาธารณะถํ้าตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สร้างยมิเนเซียมรองรับการพฒันานกัเรียนโรงเรียนกีฬาสู่มืออาชีพ 

1.5 เสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายเกิด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พฒันาพฤติกรรมเดก็และเยาวชนใหมี้ความเล่ือมใส ศรัทธา ทะนุบาํรุงศาสนา ร่วม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั และเพิ่มพนูความสมัพนัธ์กบัชุมชน  

1.6  ส่งเสริมการกีฬาสู่นกักีฬาอาชีพท่ีหลากหลายประเภทกีฬา และส่งเสริมใหเ้ดก็หน่ึงคนเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพหรือเพื่ออาชีพอยา่งนอ้ยหน่ึงประเภทกีฬา  

1.7  ส่งเสริมสนบัสนุนเยาวชนฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โดยขยายผล การ
เรียนรู้ “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงดนตรี หน่ึงศิลปะการแสดง หน่ึงศิลปหัตถกรรม” 
 
2. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทุก
ประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการแข่งขนั  

2.1 ส่งเสริมการลงทุนและพฒันาใหเ้มืองทุ่งสง เป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ระบบราง
ของภาคใต ้ เพื่อพฒันารายไดข้องเทศบาลและรองรับการเช่ือมโยงโครงการพฒันาของรัฐบาล, โครงการ
พฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ( IMT GT ) และรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2.2 ส่งเสริมและพฒันาใหเ้มืองทุ่งสงเป็นศูนยก์ลางการจาํหน่ายสินคา้ทัว่ไป และผลิตภณัฑ ์
สินคา้ OTOP ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากชุมชนต่าง ๆ  

2.3  พฒันาปรับปรุงตลาดสดชั้น ๒  ใหเ้ป็นศูนยเ์ส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพ 
2.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจสีเขียว  เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
2.5 ส่งเสริมใหภ้าครัฐ เอกชน จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและกิจกรรมอ่ืน เพื่อส่งเสริม

การตลาด และสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
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2.6 ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รชุมชน ใหน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใชใ้นการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 
3. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เยน็เป็นสุข อย่างยัง่ยนื เพื่อดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน
ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอด
อาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเขม้แขง็ และมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.1  ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัแก่เทศบาล โรงเรียน
และชุมชน 

3.2 พฒันาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกบัสาํนกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใหบ้ริการเชิงรุกร่วมกบักลุ่ม ชมรมดา้นส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาส
ในการเขา้ถึงบริการท่ีไดม้าตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และทัว่ถึง ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย ์ มี
การจดัทาํระเบียนผูป่้วยเพื่อการดูแลอยา่งต่อเน่ือง จดัหาเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยท่ี์
ทนัสมยั  

3.3  ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ไดแ้ก่การใหก้ารสนบัสนุนการแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก  

3.4 พฒันาคุณภาพสวสัดิการผูด้อ้ยโอกาส ลดปัจจยัเส่ียง และสร้างเสริมสุขภาพแก่เดก็ สตรี 
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัวส่งเสริมสนบัสนุนการออก
กาํลงักายทุกรูปแบบ ใหทุ้กชุมชนมีลานกีฬา เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง  

3.5  ส่งเสริมกลุ่มผูสู้งอาย ุ ปราชญช์าวบา้น ในการบริหารจดัการศูนยส่์งเสริมสวสัดิการ
ผูสู้งอาย ุเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการออกกาํลงักายทุกรูปแบบ ร่วมกบักลุ่ม ชมรมดา้นสุขภาพใหทุ้ก
ชุมชนมีลานกีฬา เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง 

3.7 ส่งเสริมและใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี สร้างความอบอุ่น มีความ
เอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูกนัทั้งในระดบัครัวเรือน และชุมชน 

3.8  ส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาขีดความสามารถขององคก์ารบริหารชุมชนเมือง ใหมี้การ
บริหารจดัการท่ีดี ชุมชนเขม้แขง็ และสามารถจดัทาํผงัและแผนชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เป็นเคร่ืองมือ
นาํมาใชใ้นการพฒันาชุมชน และไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากทางเทศบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเพียงพอ 

3.9 “ทุ่งสงเมืองสะอาด” พฒันาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด 
ของถนน ทางเทา้ รางรถไฟ พื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ ของเมือง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาดูแลรักษาความ
สะอาดของพื้นท่ีอ่ืนของเมืองใหค้รอบคลุมทั้งในระดบัครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน โดยชุมชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม จดัตั้งชมรมรีไซเคิล 

3.10  ขยายระบบบาํบดันํ้าเสียใหค้รอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาล 
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3.11  พฒันาและปรับปรุงสวนสาธารณะถํ้าตลอด  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระ
ชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร  เกาะกลางถนนและสวนหยอ่มทัว่ทั้งเมือง 

3.12 พฒันาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น โดย
ติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งเมือง เช่ือมโยงสญัญาณกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแล
ไฟฟ้าและแสงสวา่งตามถนน ตรอก ซอยและท่ีสาธารณะ สนบัสนุนใหค้วามร่วมมือกบัสถานีตาํรวจจดัใหมี้
ยามชุมชน ออกตรวจพื้นท่ีจุดเส่ียง สร้างความมัน่ใจและดูแลความปลอดภยัใหค้นในชุมชน ลดการเกิด
อาชญากรรมและแหล่งมัว่สุม 

3.13 พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จดัการ
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศใหส้มดุล ดูแลบาํรุงรักษาป่าไม ้ตน้นํ้า แม่นํ้าลาํคลอง พื้นท่ีชุ่มนํ้า และระบบ
โครงข่ายนํ้า ประสานงานอยา่งบูรณาการในการบริหารจดัการโครงข่ายนํ้าระหวา่งภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและทุกประเดน็การพฒันา ควบคู่กบัการวิจยัและนาํผลการวิจยัและนวตักรรม มาปรับใช้
ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าเพื่อป้องกนัและจดัการภยัพิบติั นํ้าท่วม นํ้าแลง้ 
และนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 3.14  เตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่เมืองทุ่งสง “เมือง
คาร์บอนต่ํา” ตามแนวคิด 

- “เมืองแห่งต้นไม้” ดาํเนินการและสนบัสนุนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของเมือง โดยการปลูก
ตน้ไมใ้หม่และดูแลรักษาตน้ไมเ้ก่า  

- “เมืองไร้มลพษิ”เพื่อดูแลจดัการเร่ืองขยะและนํ้าเสีย ฌาปนสถาน ใหเ้กิดมลพิษนอ้ยท่ีสุด 
- “เมืองพชิิตพลงังาน” เพื่อบริหารจดัการเร่ืองการลดการใชพ้ลงังานฟอสซิล ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมพลงังานสะอาด  
- “เมืองทีมี่การบริโภคอย่างยัง่ยนื” ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรเมือง สวนผกัในเมือง และนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการบริโภค 
4. ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั  บูรณา
การทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผดิชอบ 
ร่วมรับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความสาํเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัทาํอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกนั” 

4.1 พฒันารายไดโ้ดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาเมืองทุ่งสง 
4.2 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการทาํงาน 
4.3 พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  
4.4 พฒันาปรับปรุงคุณภาพระบบส่ือสาร และเพิ่มช่องทางการส่ือสาร ใหป้ระชาชนเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย รวดเร็ว และทัว่ถึง เช่น จดัใหมี้อินเตอร์เน็ตไร้สายทัว่เมือง ระบบส่งข่าวโดย SMS วิทยุ
ชุมชน เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ และสายด่วนนายกฯ  
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4.5 พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบ้ริการ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั ใหมี้
มาตรฐานการบริการ บริการดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกนั ประชาชนไดรั้บดว้ยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด เตรียมการรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.6 ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยนาํระบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่เป็น
แนวทางดาํเนินงานสู่การปฏิบติัในเทศบาล เช่น ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยพฒันา
สมรรถนะ และพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร สร้างทศันคติเชิงบวก และจิตสาธารณะเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยา่งสร้างสรรค ์ นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ สร้าง
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชบ้ริหารงานเทศบาลและบริหารการ
พฒันาเมืองทุ่งสง จดัทาํตวัช้ีวดัใชว้ดัผลการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในระดบับุคคลและองคก์รใหเ้กิดความคุม้ค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
5. ด้านการวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพือ่รองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการจราจร และภูมิ
ทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีสาํคญัอยา่งยิง่คือการจดัการภยั
พิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

……………………………. 
 

 
 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน (Inside Out) 

S = Strength (จุดแขง็) W = Weakness (จุดอ่อน) 
1. ผูบ้ริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาลมีศกัยภาพ 

และผูน้าํชุมชนมีวิสยัทศัน์กา้วไกลและมีความ
เสียสละ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมมีสภาทอ้งถ่ิน 18 ชุมชน 
3. เศรษฐกิจดีเป็นศูนยร์วมจาํหน่ายสินคา้และอาหาร  

(เทศกาลขนมจีนหมอ้ยกัษ)์ 
4. เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและศูนยก์ลางการ

ขนส่งสินคา้ 
5. ศูนยอ์อกกาํลงักายเพยีงพอ  สนบัสนุนการเล่นกีฬา

สู่ความเป็นเลิศ 

1. ปัญหาจรแออดั/การไม่มีระเบียบวินยั 
2. ปัญหาขยะลน้เมือง/ทาํใหน้ํ้ าเสีย 
3. บ่อนการพนนั/การเปิดร้านเกมส์ 
4. การรุกสถานท่ีสาธารณะและทางเทา้ 
5. การออกกลางคนัของนกัเรียน 
6. ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น(โจรกรรม

รถมอเตอร์ไซด)์ 
7.การเล้ียงสตัวใ์นเขตเทศบาล 
8.ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ขาดการจดั

ระเบียบของเทศบาล) 



 

 

82

6. มีประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น  ลิเกป่า 
ชกัพระ รดนํ้าผูสู้งอาย ุงานสารทเดือนสิบ 

7.  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สาํคญั เช่น  เจา้แม่กวนอิม ถํ้าตลอด  นํ้าตกโยง  
สวนพฤกษาสิรินธร  สวนหลวงสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 

8. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน  นวดแผนไทย(ในหวงั)  ผลิต
นํ้ายาเอนกประสงค ์(ชุมชุนท่าแพใต)้ 

9.  มีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพรายหวั (สนบัสนุน
โดย สปสช.)  โดยมีหน่วยใหบ้ริการศูนยสุ์ขภาพ
เป็นของเทศบาล 

10. มีการรวมกลุ่มและชมรมท่ีหลากหลาย  เช่น  
ชมรมผูสู้งอาย ุ ชมรมขา้ราชการบาํนาญ  กองทุน
สวสัดิการตาํบลปากแพรก 

11. มีการจดัระบบการศึกษา  4 ท.  ตั้งแต่ระดบั
ปฐมวยั  จนถึงมธัยมศึกษา  และพฒันาไปถึง
ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  นอกระบบ  กศน. 

12. มีระบบการป้องกนัทรัพยสิ์น  (CCTV) 
13. มีระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสียท่ีดี 
14. มีกองทุนหมู่บา้น  กลุ่มสจัจะ  เขม้แขง็ 
 

- สายไฟฟ้า 
- สายโทรศพัท ์
- ท่อประปา 

9. ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ (ขาดอาชีพรองรับ) 
10. การไม่มีจิตสาํนึกในหนา้ท่ีพลเมืองท่ีดี 
11. เยาวชนละเลยหรือขาดการสืบทอดภูมิปัญญา

ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
12. ขาดการพฒันาการใชพ้ลงังานทางเลือกมาใชใ้ห้

เกิดประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนัและในชุมชน 
13. สภาองคก์รบริหารชุมชน 18 ชุมชน ขาดการ

พฒันาทกัษะใหมี้ความเขม้แขง็และบริหารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

14. ขาดของขวญัท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองทุ่ง
สง 

15. ขาดการส่งเสริมสินคา้พื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน 

 
 

 
 
 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (Outside In) 
 

O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือขอ้จาํกดั) 
1. มีสถานีขนส่ง  logistic  (มีคลงัสินคา้ การขนส่ง  

สินคา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดตน้ทุน 
เกิดความปลอดภยั)  มีสถานีขนส่งยอ่ย  

2. การแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมแบบบูรณาการ และ
เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งตน้นํ้าถึงปลายนํ้า   

1. ประชากรแฝง (นกัศึกษา , พอ่คา้ , แม่คา้ , แรงงาน
ต่างดา้ว ฯลฯ)  มาแยง่อาชีพคนดั้งเดิม 

2. ส่ิงเสพติด  ผูรั้บผดิชอบไม่สามารถปราบปรามให้
หมดไปได ้

3. ประชาชนทั้งใน- นอกพ้ืนท่ียงัขาดจิตสาํนึกในการ
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3. เป็นเสน้ทางผา่นและชุมทาง ท่ีเหมาะสมกบัการ
ท่องเท่ียว 

4. มีแหล่งเงินทุนและสถาบนัทางการเงิน  และการ
ลงทุนมีความเส่ียงนอ้ย 

5.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โรงปูน หรือ TEI 

6.  มีสถาบนัการศึกษา ศูนยก์ารศึกษา  /มีศูนย์
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  หลายระดบั 
เช่นมหาวิทยาลยั  อาชีพ ประถม  มธัยมปลาย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

7. กระทรวงศึกษาเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินมีการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีของ
ทอ้งถ่ินนั้น 

8. สามารถพฒันาค่ายทกัษะชีวิตและชุมชนเขม้แขง็ 
9. มีการขยายตวัเมืองผงัเมืองทุ่งสง โดย/และขยาย

เขตทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีไดม้าตรฐาน 
10. ทอ้งถ่ินสามารถตราขอ้บญัญติัเพื่อบงัคบัใชไ้ด้

ตาม พระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจ ฯ 
11. การพฒันาแหล่งนํ้ าเชิงบูรณาการ  กรม

ชลประทาน  กรมทรัพยากรนํ้ า กรมโยธา และ  
ผงัเมือง 

12. มีการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
ของ ตชด 42  และ สภ.ทุ่งสง 

13. การไดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงานอ่ืน  ให้
เป็นเจา้ภาพในการกิจกรรมต่าง ๆ  ระดบัภาค  
ระดบัประเทศ  เช่น  การแข่งกีฬา  แข่งขนัทกัษะ
วิชาการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนัในระหวา่งพื้นท่ี 

4 .  ขาดการปรับปรุงผัง เ มืองและบังคับใช้ตาม
กฎหมายร่วมกันระหว่างเทศบาล ฯ และ อปท.
ใกลเ้คียง 

5. ขาดการกาํจดัขยะร่วมกบั  อปท. ระหวา่งพื้นท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. การคุกคามของส่ือและบริโภคขอ้มูลข่าวสารท่ีขาด
การควบคุมมีผลต่อเยาวชน 

7.  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและโลกร้อน  มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดภยัพิบติับ่อยคร้ัง 

8. มีการระบาดของการพนนั อบายมุข  ลกัขโมย  ขาด
การบงัคบัใชท้างกฎหมายอยา่งจริงจงั 

9.  การขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
(ของขา้ราชการ)  เลือกปฏิบติั 

10. โรคระบาดต่าง ๆ ไขเ้ลือดออก  ชิคุณกนุยา่  หวดั 
2009 

11. นํ้ าเสียจากโรงงานต่าง ๆ จากหมู่บ้าน ชุมชน
ใกลเ้คียง  ไหลลงสู่ลาํคลองผา่นมาในเขตเทศบาล 
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