
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 

 

 

 

 

 

 
 



กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั (พ.ศ. 2554 – 2556) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

1.  พฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนวทางการพฒันาที/ 1.1  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษา 
                                         ในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามความตอ้งการ 
                                         ของทอ้งถิ(น 
แนวทางการพฒันาที/ 1.2   ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกประเภทและทุก 
                                         ระดบัใหไ้ดม้าตรฐานสอดคลอ้งตามความตอ้งการของ 
                                         ทอ้งถิ(น 
แนวทางการพฒันาที/ 1.3  ส่งเสริม ทาํนุบาํรุงศาสนา  ศาสนสถาน  อนุรักษแ์ละ 
                                         สืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมและ  
                                         ภูมิปัญญาทอ้งถิ(น  
แนวทางการพฒันาที/ 1.4  ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชนและ 
                                          สถานบนัครอบครัว  

                        แนวทางการพฒันาที/  1.5   ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน   
                                                                                สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 

แนวทางการพฒันาที/ 1.6   ส่งเสริม สนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนั 
                                          และการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพฒันาที/ 1.7   การบริหารจดัการบา้นเมืองที(ดี 
แนวทางการพฒันาที/ 1.8  ปรับปรุง  จดัหาปัจจยัเครื(องมือ เครื(องใชแ้ละการพฒันา 
                                          อาคาร สถานที(ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในสถานที( 
                                          ปฏิบตัิงาน 

  
  



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

 2.  พฒันาโครงสร้างพื5นฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพฒันาที/ 2.1   ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบาํรุงรักษาถนน ทางเทา้  
                                          ท่อระบายนํ6า สะพาน ระบบการขนส่งทางนํ6าและท่า 
                                          เทียบเรือ  
แนวทางการพฒันาที/ 2.2  ปรับปรุง  ติดตั6งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปา 
                                          รวม  
แนวทางการพฒันาที/ 2.3   จดัใหม้ีและพฒันาสถานที(เพื(อสาธารณะประโยชน์  
 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ/งแวดล้อมอย่างยั/งยนื แนวทางการพฒันาที/ 3.1   ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื6 นฟูและบริหารจดัการ 
                                           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้มแบบยั(งยนื 
แนวทางการพฒันาที/ 3.2    ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิ  
แนวทางการพฒันาที/ 3.3    ก่อสร้าง ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบระบายนํ6า  
 

4. พฒันาเศรษฐกจิและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ 

   พอเพยีง 

แนวทางการพฒันาที/ 4.1    ส่งเสริม สนบัสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนว 
                                           พระราชดาํริ  
แนวทางการพฒันาที/  4.2   สนบัสนุนใหม้ีตลาดกลางจาํหน่ายสินคา้และส่งเสริม 
                                           การคา้ การลงทุนในทอ้งถิ(น 
แนวทางการพฒันาที/  4.3   ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการ 
                                           จดัการและการตลาด  
 

  
 

 



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

 5. พฒันาการกฬีาสู่ความเป็นเลศิและส่งเสริมการท่องเที/ยว แนวทางการพฒันาที/ 5.1   ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬา  นนัทนาการใหก้บั 
                                          ประชาชนทุกระดบัและพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพฒันาที/ 5.2   ส่งเสริม สนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  
                                          สถานที(นนัทนาการ  
แนวทางการพฒันาที/ 5.3   ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที(เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่ง 
                                          ท่องเที(ยวของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที( 5.4   ปรับปรุง พฒันาสถานที(ท่องเที(ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่ง 
                                          โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
แนวทางการพฒันาที( 5.5    ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์การท่องเที(ยวเชิงอนุรักษ ์ 
                                                 โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที/ยว 
 
 

6.  ส่งเสริมการรักษาความมั/นคงและเสริมสร้างสันติสุข แนวทางการพฒันาที/ 6.1  ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นรักษาความปลอดภยัใน 
                                          ชีวติและทรัพยส์ินของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที/ 6.2   ส่งเสริม สนบัสนุนและจดัใหม้ีระบบรักษาความสงบ 
                                          เรียบร้อยใหเ้กิดขึ6นภายในจงัหวดั 
แนวทางการพฒันาที/ 6.3   การเสริมสร้างความสามคัคีอนัดีต่อกนัเพื(อให้เกิดความ 
                                          เขา้ใจของคนในชาติ  

 

  
 
 



จุดมุ่งหมายเพื/อการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 
 

 

ลาํดบัที( 
 

จุดมุ่งหมายเพื(อการพฒันา 
 

 

ตวัชี6วดั 
 

 

ขอ้มูลพื6นฐาน 
 

เป้าหมาย 
 

ปี  54-56 
 

ปี 54 
 

ปี  55 
 

ปี  56 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพียงพอ 

1.1 ร้อยละของจาํนวนกลุ่มอาชีพ
ที(ไดร้ับการส่งเสริม 

1.1 กลุ่มอาชีพจากการจดั
เวทีประชาคม 

80 60 70 80 

2. จดัการศึกษาทุกระดบัอยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามความ
ตอ้งการของประชาชนและ
สถานศึกดษา 

2.1 ร้อยละ 95 ของจาํนวน
โรงเรียนถ่ายโอนที(มีความพร้อม
ทุกดา้น 
2.2 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที(
ไดร้ับการส่งเสริม สนบัสนุน
ทางดา้นการศึกษาจากองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

2.1  จาํนวนโรงเรียน     
ถ่ายโอนปัจจุบนั 2 โรง 

95 85 90 95 

3. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบตัิตนถูกตอ้งตามหลกัศาสนา 

3.1 ร้อยละ 95 ของผูน้าํศาสนา
ไดร้ับการอบรม สัมมนาดา้น
ศาสนาและการแกป้ัญหาสังคม 

3.1  จาํนวนผูน้าํศาสนาใน
พื6นที(จงัหวดัปัตตานี 

95 80 90 95 

4. ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ(นไดร้ับ
การส่งเสริมในทุกกิจกรรม 

4.1 ร้อยละ 95 ของกิจกรรมที(
ไดร้ับการส่งเสริม 

4.1 จาํนวนกิจกรรมในดา้น
การส่งเสริมประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถิ(น 

95 85 90 95 

5. ประชาชนทุกระดบัมีคุณภาพชีวติ
ที(ดีขึ6น 

5.1 ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที(มี
รายไดม้ากกวา่ 20,000บาท/คน/ปี 

5.1 จาํนวนครัวเรือนที(มี
รายไดเ้ฉลี(ยนอ้ยกวา่ 
20,000 บาท/คน/ปี 

60 40 50 60 

 



 
 

ลาํดบัที( 
 

จุดมุ่งหมายเพื(อการพฒันา 
 

 

ตวัชี6วดั 
 

 

ขอ้มูลพื6นฐาน 
 

เป้าหมาย 
 

ปี  54-56 
 

ปี 54 
 

ปี  55 
 

ปี  56 

6. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวยัใหค้วาม
สนใจออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเพื(อสุขภาพ 

6.1  ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมจากการแข่งขนักีฬาและ
ออกกาํลงัเพื(อรักษาสุขภาพ 

6.1 จาํนวนประชาชนที(เขา้
ร่วมกิจกรรม 

90 80 85 90 

7. พฒันาแหล่งท่องเที(ยวเดิมและ
วางแผนพฒันาแหล่งท่องเที(ยว
ใหม่ 

7.1  ร้อยละ 80 ของนกัท่องเที(ยว
ที(มาในจงัหวดัปัตตานีมีความพึง
พอใจในการพฒันา 

7.1  จาํนวนนกัท่องเที(ยว
ที(มาท่องเที(ยวในจงัหวดั
ปัตตานี 

80 70 75 80 

8. ประชาชนไดร้ับบริการอยา่ง
สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

8.1  ร้อยละ 90 ของประชาชน
ที(มารับบริการที(สาํนกังาน ไดร้ับ
บริการที(สะดวกรวดเร็วมากยิ(งขึ6น 
8.2  ร้อยละ 90 ของขา้ราชการที(
ไดค้วามสะดวกในการปฏิบตัิงาน
โดยระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

8.1  ประชาชนที(มารับ
บริการที(สาํนกังาน 
 
8.2  จาํนวนขา้ราชการ/
พนกังานจา้งของ อบจ. ที(
ปฏิบตัิงานเกี(ยวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

90 
 
 

90 

80 
 
 

80 

80 
 
 

80 

90 
 
 

90 

9. ประชาชนมีจิตสาํนึกและมีความ
ตระหนกัในระบอบ
ประชาธิปไตย 

9.1   ร้อยละ 80 ของผูม้ีสิทธิ
เลือกตั6งออกมาใชส้ิทธิในการ
เลือกตั6งในแต่ละครั6 ง 

9.1 จาํนวนผูม้ีสิทธิเลือกตั6ง 80 73 75 80 

 
 



 
 

ลาํดบัที( 
 

จุดมุ่งหมายเพื(อการพฒันา 
 

 

ตวัชี6วดั 
 

 

ขอ้มูลพื6นฐาน 
 

เป้าหมาย 
 

ปี  54-56 
 

ปี 54 
 

ปี  55 
 

ปี  56 

10. ดาํเนินการเพื(อพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในองคก์ร 

10.1  ร้อยละ 95 ของขา้ราชการ
และลูกจา้งที(ผา่นการอบรมพฒันา
ประสิทธิภาพ 

6.1 จาํนวนขา้ราชการและ
ลูกจา้ง อบจ.ปน. จาํนวน 
237 คน 

95 85 90 95 

11. สร้างเครือข่ายคมนาคมให้
เชื(อมโยงระหวา่งกนั 

11.1  ร้อยละ 60 ของถนนที(
สามารถก่อสร้างได ้
 
 
11.2  ร้อยละ 95 ของถนนที(
สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได ้

11.1 จาํนวนถนนที(คาบ
เกี(ยวต่อเนื(องระหวา่งตาํบล
อาํเภอในพื6นที(จงัหวดั
ปัตตานี 
11.2  จาํนวนถนนที(อยูใ่น
ความรับผดิชอบของ อบจ.
ปน. จาํนวน 73 สาย 

60 
 
 
 

95 

50 
 
 
 

80 

55 
 
 
 

90 

60 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลาํดบัที( 
 

จุดมุ่งหมายเพื(อการพฒันา 
 

 

ตวัชี6วดั 
 

 

ขอ้มูลพื6นฐาน 
 

เป้าหมาย 
 

ปี  54-56 
 

ปี 54 
 

ปี  55 
 

ปี  56 

12. ประชาชนตระหนกัในการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า สิ(งแวดลอ้ม
ใหส้มดุล 

 12.1  ร้อยละ 70 ของคูคลองที(
สามารถระบายนํ6าไดส้ะดวกไม่
ตื6นเขิน 
12.2 ร้อยละ 90  ของประชาชน 
เยาวชน ที(มีความรู้ ความเขา้ใจใน
การอนุรักษแ์ละรักษาสิ(งแวดลอ้ม
แบบยั(งยนื 
12.3 ร้อยละ  80 ของความสาํเร็จ
ในการจดัทาํระบบประปารวมทั6ง
จงัหวดั 

 12.1 จาํนวนคูคลองที(อยู่
ในอาํนาจหนา้ที(ของ อบจ. 
สามารถจะดาํเนินการได ้
12.2 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
12.3 จา้งเหมาเอกชนเขา้
ศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การจดัทาํระบบประปา
รวมทั6งจงัหวดั สู่ขั6นตอน
ความสาํเร็จของโครงการ 

 70 
 
 

90 
 
 
 

80 

 50 
 
 

80 
 
 
 

70 
 
 
 
 

 60 
 
 

85 
 
 
 

75 

70  
 
 

90 
 
 
 

80 

13.  หน่วยงานส่วนราชการและ
องคก์รอื(น ๆ ที(มีหนา้ที(ในการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน
จงัหวดัไดร้ับการสนบัสนุนใน 
ทุก ๆ ดา้นอยา่งทั(วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 13.1 ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 
ส่วนราชการและองคก์รอื(น ๆ 
ไดร้ับการสนบัสนุนหรือการ 
บูรณาการร่วมกนักบั อบจ. ปน 

 13.1 จาํนวนหน่วยงาน 
ส่วนราชการ และองคก์ร
อื(น ๆ ที(มีหนา้ที(ในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในจงัหวดั ที(ขอรับการ
สนบัสนุนจากองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 

 80  65 70   80 
  

 


