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สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

1 การเพิ่มขีดความสามารถภาค บริหารงาน
เกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่อง ทั่วไป
จากการเกษตร และผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น
การรักษาความ
สงบภายใน
บริการชุมชน
และสังคม

การเศรษฐกิจ

แผนงาน
1.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
2.1 แผนงาน
การศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา

2.2 แผนงาน
สาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะ
และชุมชน
2.5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
2.6 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
3.1 แผนงาน
สํานักปลัด
อุตสาหกรรมและ กองคลัง
การโยธา
กองชาง
กองการศึกษา
3.2 แผนงาน
เกษตร

หนวยงาน
สนับสนุน

43

ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

การดําเนินงาน
อื่น

3.3 แผนงานการ
พาณิชย
3.4 แผนงานงบ
กลาง

2 การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิง บริหารงาน
อนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
ทั่วไป

1.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

การรักษาความ 1.2 แผนงานการ
สงบภายใน
รักษาความสงบ
ภายใน
บริการชุมชน
และสังคม

2.1 แผนงาน
การศึกษา
2.2 แผนงาน
สาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะ
และชุมชน
2.5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
2.6 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา

หนวยงาน
สนับสนุน
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ที่

ยุทธศาสตร

ดาน
การเศรษฐกิจ

3 การพัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ

แผนงาน
3.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา

3.2 แผนงานเกษตร
3.3 แผนงานการ
พาณิชย
1.1 แผนงาน
บริหารงาน
สํานักปลัด
บริหารงานทั่วไป กองคลัง
ทั่วไป
กองชาง
กองการศึกษา
การรักษาความ 1.2 แผนงานการ สํานักปลัด
รักษาความสงบ
สงบภายใน
กองคลัง
ภายใน
กองชาง
กองการศึกษา
บริการชุมชน 2.1 แผนงาน
สํานักปลัด
การศึกษา
และสังคม
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
2.2 แผนงาน
สาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะ
และชุมชน
2.5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
2.6 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
การเศรษฐกิจ 3.1 แผนงาน
สํานักปลัด
อุตสาหกรรมและ กองคลัง
การโยธา
กองชาง
กองการศึกษา

หนวยงาน
สนับสนุน
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ที่

ยุทธศาสตร

4 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดาน

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3.2 แผนงานเกษตร
3.3 แผนงานการ
พาณิชย
การดําเนินงาน 3.4 แผนงานงบ
กลาง
อื่น
1.1 แผนงาน
บริหารงาน
สํานักปลัด
บริหารงานทั่วไป กองคลัง
ทั่วไป
กองชาง
กองการศึกษา
การรักษาความ 1.2 แผนงานการ สํานักปลัด
รักษาความสงบ
สงบภายใน
กองคลัง
ภายใน
กองชาง
กองการศึกษา
บริการชุมชน 2.1 แผนงาน
สํานักปลัด
การศึกษา
และสังคม
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
2.2 แผนงาน
สาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะ
และชุมชน
2.5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
2.6 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
การเศรษฐกิจ 3.1 แผนงาน
สํานักปลัด
อุตสาหกรรมและ กองคลัง
การโยธา
กองชาง
กองการศึกษา

หนวยงาน
สนับสนุน
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ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

การดําเนินงาน
อื่น

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
3.2 แผนงานเกษตร สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
3.3 แผนงานการ สํานักปลัด
พาณิชย
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
3.4 แผนงานงบ
สํานักปลัด
กลาง
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา

หนวยงาน
สนับสนุน
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หน้า 48
ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลพญาขัน
วิสัยทัศน
“คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีการเกษตร วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แบบยั่งยืน”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน ของเทศบาลตําบลพญาขัน แบงเปน 5 ดาน ดังนี้

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ที่
1

2
3

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมอาชีพที่มีความตอเนื่องจากภาค
การเกษตร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
เกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
แนวทางที่ 1 ปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีความ
โดดเดน
แนวทางที่ 1 สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการ
บูรณาการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
แนวทางที่ 2 สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาคนและสังคมใหมคี ณ
ุ ภาพ
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ดวยกลไกการศึกษาและการเรียนรูดวย
ตนเองอยางเขาถึงและตอเนื่อง
แนวทางที่ 3 การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึง
และมีสวนนรวมในการพัฒนา
แนวทางที่ 4 การสงเสริมอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงาม ซึ่งเปนอัตลักษณือขงเทองถิ่น
และสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา โดยการมี
สวนรวมของชุมชน
แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานกีฬาทุก
ระดับ
แนวทางที่ 6 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ที่
4

5

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําที่เนน
โครงขายและการบริหารการใชน้ําใหเกิด
ประโยชนตอการอุปโภค บริโภค
ภาคเกษตรกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจาก
ขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยเนนการมีสวน
รวมของชุมชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 4 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติในทุกระดับ
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรให
มีขีดความสามารถในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่น
ในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบตอ
ทองถิ่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
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องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เปนผลผลิตทางการเกษตรหลักของ
จังหวัดพัทลุง ใหมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน สราง
มูลคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกชุมชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และเพื่อ
เชื่อมโยงไปสูภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จังหวัดพัทลุงเปนเมืองศูนยกลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ มีรายได จากภาค
เกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพ และเพิ่มชองทาง
การตลาดสูตลาดอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดจากภาคเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน มีความ
สะดวกและปลอดภัยในการขนสงผลผลิตออกสูตลาด
แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคา
ภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ

มียุวเกษตรกรรุนใหมที่มีความรูเกี่ยวกับการเกษตร
ที่เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุง และนามา
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปร
รูปสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ

1.2 สงเสริมอาชีพที่มีความตอเนื่องจากภาค
การเกษตร

จานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ
ที่ตอเนื่องจากภาคการเกษตร

1.3 สงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑ
ชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงสรางงาน สรางอาชีพ
และสรางรายได ใหแกชุมชน

กลุมผูผลิตตาง ๆ มีการรวมกลุมเพื่อแปรรูปสินคา
จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสรางมูลคาใหแก
ครัวเรือน
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1.4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุน
ภาคเกษตรกรรม

ระบบโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สานักปลัดองคการองคการบริหารสวนจังหวัด
2) กองแผนและงบประมาณ
3) กองคลัง
4) กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม ตอเนื่อง
จากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาการทองเที่ยวที่โดดเดน โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เนน
ความเปนอัตลักษณของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ที่
มุงเนนและนาเสนอการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
2. สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพรอมของชุมชน ในการรองรับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรม สาหรับรองรับการทองเที่ยวของประชาคม ในภูมิภาคอาเซียน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จังหวัดพัทลุงมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรมที่มีความเปนอัตลักษณโดดเดน มีสถานที่ทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน บุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีความพรอมรองรับการทองเที่ยว ของ
นักทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

52

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.1 ปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีความโดดเดน

2.2 สงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณที่โดดเดนของ
พื้นที่ตางๆ
2.3 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร
ดานการทองเที่ยว เพื่อเตรียมความพรอม
ของชุมชนในการรองรับการทองเที่ยว
และประชาคมการทองเที่ยวอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

มียุวเกษตรกรรุนใหมที่มีความรูเกี่ยวกับการเกษตร
ที่เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุง และนามา
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปร
รูปสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ
จานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ
ที่ตอเนื่องจากภาคการเกษตร
เยาวชน บุคลากรภาครัฐ ประชาชนทั่วไป ไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยว สูประชาคม
อาเซียน

2.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จาเปนตอการ
การกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน ที่
สงเสริม
เขาสูแหลงทองเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
การทองเที่ยว
2.5 สงเสริมการทองเที่ยวที่เปนประเพณีพื้นบาน ภูมิ สนับสนุนกิจ กรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่เปน ที่
ปญญา
เปน ประเพณีพื้น บาน ภูมิปญญาทอ งถิ่น และ
ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2) กองการเจาหนาที่
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3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แบบครบวงจร
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. สรางเสริมทัศนคติความรัก ความภาคภูมิใจใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับในการรวมกันอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวยกลไกทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูของเยาวชน ประชาชนทั่วไปใน
ชุมชน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคสวน เพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนและเปนพลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
4. สงเสริมและบูรณาการระบบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหเด็กและ
เยาวชน ไดมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และใชโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดประโยชน รวมถึง
สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ดาน โดยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ ไดรับบริการทางการแพทยที่ดี ผูพิการ ผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง มีสวัสดิการชุมชนที่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนสังคมแหง
การเรียนรู และมีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ประชาชนในจังหวัดพัทลุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุก ๆ ดาน
แนวทางการพัฒนาและ
ตัวชี้วัดระดั
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
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3.1 สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน

3.2 สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวย
กลไกการศึกษา และการเรียนรูดวยตนเอง
อยางเขาถึงและตอเนื่อง

จานวนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางสุขภาวะที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถิ่น

-ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้น

3.3 เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียน

จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม
ขององคกร ภาคสวนตาง ๆ ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน

3.4 การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึงและ
มีสวนรวมในการพัฒนา

กิจกรรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหแกประชาชน
โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

3.5 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจ
ในการเปนคนพัทลุง ใหแก เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทุกระดับ
3.6 การสงเสริมอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งเปนอัตลักษณของทองถิ่น และสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนาโดยการมีสวนรวมของชุมชน
3.7 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานกีฬาทุกระดับ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดพัทลุง

3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จานวนกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด า นกี ฬ าและ
นันทนาการในทุกระดับของจังหวัดพัทลุง
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สานักปลัดองคการสวนจังหวัด
2) กองแผนและงบประมาณ
3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
สงเสริม อนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การบริหารจัดการนาที่เนน
โครงขายและการใชนาใหเกิดประโยชนในภาคการเกษตรและการทองเที่ยว
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการนาไดรบั การพัฒนาอยางเปนระบบ มีการบูรณาการในการแกไขปญหารวมกันของทุก
ภาคสวน และสามารถนาไปสูการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอม ใน
ชุมชนสมบูรณ พัฒนาสูเมืองสีเขียว
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
การบริหารจัดการนาเปนระบบ การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการนาที่เนนโครงขาย
และการบริหารการใชนาใหเกิดประโยชน
ตอภาคเกษตรกรรม และการทองเที่ยว
4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจาก
ขยะมูลฝอย แบบยั่งยืนโดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน
4.3 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางยั่งยืน
4.4 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติในทุกระดับ

ขุดลอกคู คลอง และแหลงนา เพื่อปองกันปญหา
สาธารณภัย และมีนาไวใชประโยชนในชวงหนาแลงได
อยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมใหความรูและสงเสริมการมีสวนรวมใน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบั ติ
ในทุกระดับ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) กองชาง
3) สานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาทองถิ่น

5.2 เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐ
ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
5.3 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่นในการ
รวมคิด รวมทา รวมรับผิดชอบตอทองถิ่น
5.4 พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
-บุคลากรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่
เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ ก าร
ประชาชน
-บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแต ง ตั้ ง ประชาคมเข า มามี ส ว นร ว มในการ
ตรวจสอบ/ติ ด ตามประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง
จานวนกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน/ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
จานวนครั้ ง ที่ มี ก ารทบทวนภารกิ จ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ เพื่อประกัน
คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
พัทลุงใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ
บริหารจัดการองคกรใหไดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง เปนองคกรที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
องคกรที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1) สานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
3) กองแผนและงบประมาณ
4) กองคลัง
5) กองชาง
6) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7) กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) กองพัสดุและทรัพยสิน
9) กองการเจาหนาที่
10) หนวยตรวจสอบภายในฯ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.1 สรุปสถานการณพัฒนา
สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength = S)

จุดออน (Weakness = W)

1. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร รายไดหลัก 1.ตลาดรองรับสินคาเกษตรในเทศบาลตําบลพญาขัน มีนอย
สวนใหญมาจากเกษตร มีพื้นที่และทรัพยากรที่เอื้อตอการ ทําใหขายผลผลิตทางการเกษตรไดนอย
ทําการเกษตร
2.มีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทอ งถิ่น และปราชญชาวบานที่ 2.การแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
เปนตัวอยาง โดยเฉพาะดานการเกษตร
จึงมีผลกระทบตอรายไดจากการผลผลิตทางการเกษตรและไมมี
การขยายตลาดแรงงานในพื้นที่
3.มีการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะหนัง 3.คุณภาพผลผลิตการเกษตรบางสวนไมไดมาตรฐานเนื่องจาก
ตะลุง มโนราห แหลงประวัติศาสตร
สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย สงผลตออํานาจการตอรอง มี
หนี้สิน ขาดการเขาถึงการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชใน
การพั ฒ นา/การบริ ห ารจั ดการความรู ด า นการเกษตร มี ก าร
รวมกลุม แตไม เขม แข็ ง และบางส วนใชพื้ นที่ไ มเ หมาะสมตอ
การเกษตร
4.มี ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี คุ ณ ภาพด า น 4.เปนที่ราบลุมและเปนแหลงรองรับน้ําจากคลองนาทอม สงผล
การศึกษา
ใหบางพืน้ ที่มีน้ําทวมขัง
5.มี ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติที่ ห ลากหลาย และมี ความ 5.ป ญ หาทางด า นสังคม เช น ป ญ หาการวา งงานตามฤดูก าล
มั่นคงทางอาหาร
ปญหายาเสพติด
6.มีระบบบริการสาธารณะใหบริการประชาชนในเทศบาล 6.การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
ตําบลพญาขัน เชน ลานกีฬา เครื่องออกกําลังกาย
เทศบาลมีนอย

โอกาส (Opportunity = O)

อุปสรรค (Threat = T)

1.การเป ดเสรีทางการคา ส งผลดีต อ การเกษตรบางชนิ ด 1.วิกฤตธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลกระทบตอราคา
(ขาว ยางพารา ฯลฯ)
สินคาการเกษตรและการครองชีพของประชาชนโดยรวม
2.ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสามารถนํามาใช 2.ความเสื่อมถอยคานิยม คุณธรรม จริยธรรม สงผลตอปญหา
ในการเพิ่มประสิทธิภาพใหการบริหารจัดการและการเพิ่ม ทางสังคม
ผลผลิต
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3.การเขาสูประชาคมอาเซียน จะเปนโอกาสตอการพัฒนา 3.ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ทองถิ่น
ขาวและพืชไร เชน ผลผลิตเสียหายทั้งหมด หรือบางสวน รวมทั้ง
ผลผลิตตอไรลดลง
4.กระแสการบริโภคสินคาจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ

4.มีระเบียบและกฎหมายขอบังคับหลายฉบับในการทํางานทําให
เกิดขอจํากัดและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

5.พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจาย 5.งบประมาณในการพัฒนาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได ชีวติ หรือดานอื่นๆ นอย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบบบริการสาธารณะที่ชัดเจน

