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สวนที่  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา  (vision) 
การคมนาคมสะดวก  ระบบเศรษฐกิจดี  ราษฎรมีความรู  การบริหารจัดการเดน  ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ           

4.2  ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1)  ยุทธศาสตร  การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

     1.1  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  
บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางระบายน้ําใหได
มาตรฐานทั้งตาํบล 

สวนโยธา 

      1.2  ประสานงานขอขยายเขตระบบไฟฟา  
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง 

สวนโยธา 

       1.3  ประสานงานขอติดตั้งโทรศัพท
สาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในตําบล 

สวนโยธา 

   
2)  ยุทธศาสตร  การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

     2.1  สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม พัฒนา
อาชีพ  การจางงานในชุมชนใหกับประชาชน / 
กลุมสตรี 

สํานักปลัดฯ 

      2.2  สงเสริมสนับสนุนการออมทรัพย ระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

   
3)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและ
สังคม 

     3.1  พัฒนาคุณภาพชวีิตเสริมสรางสุขภาพ
ของประชาชนและการบริการทางดานสาธารณะ
สุขใหทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 

      3.2  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบ
การศึกษา  เครอืขายการเรียนรู  ศาสนา  
วัฒนธรรมและฟนฟูประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

สํานักปลัดฯ 

       3.3  สงเสริมสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ
และความเขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

       3.4  สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาค
ประชาชน  การสังคมสงเคราะหและการแกไข
ปญหาความยากจนของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

       3.5  กําจัด  ปองกันโรคจากปศุสัตวและการ
แพรระบาด 

สํานักปลัดฯ 
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 3.6  สนับสนุน  รณรงค  ประชาสัมพันธใหมี

ความเขาใจและมีสวนรวมในการปองกัน
โรคติดตอและยาเสพยตดิที่แพรระบาดอยูใน
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

4)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงน้ํา      4.1  พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําใหมให
เพียงพอสําหรบัการอุปโภคบริโภคตลอดป 

สวนโยธา 

      4.2  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึง สวนโยธา 
       
5)  ยุทธศาสตร  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     5.1  ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและความสมดลุของระบบ
นิเวศวิทยาอยางยั่งยืน 

สํานักปลัดฯ 

      5.2  สรางจิตสํานึก  ประชาสัมพันธให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการกําจัดวัชพืชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

   
6)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการองคกร 

     6.1  พัฒนาการบริหารงานทั่วไป  การเมือง
การปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

สํานักปลัดฯ 

      6.2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่
และองคกรใหทันสมัย 

สํานักปลัดฯ ,สวนการ
คลัง,สวนโยธา 

      6.3   พัฒนาการจัดเก็บรายได การบริการ
ประชาชนและการตรวจสอบใหมีประสิทธภิาพ
สูงสุด 

สํานักปลัดฯ , สวนการ
คลัง 
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4.3  กรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป  2553  ไดกําหนดขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพยีง”  ตามแนวพระราชดําริฯ  โดยอาศัยกรอบ
แนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวดัภาคใตฝงอาวไทย  ยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภารกจิ  6  ดาน  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจฯ  มาตรา 32(1)  รวมทั้งไดทบทวนจากกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ฉบับป  พ.ศ.2552  ประกอบดวยยุทธศาสตรและพันธกิจ
ตางๆ  ดังนี ้
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1  พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพืน้ที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน  สะดวกปลอดภัยอยางทัว่ถึง 
 1.2  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพยีงพอ 
 1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทัว่ถึงทุกพื้นที ่
 1.4  ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวดัเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.5  ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวติ 
 2.1  พัฒนาทรัพยากรมนษุยและองคกรภาคประชาชนสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรบัการพัฒนาในทุกดาน 
 2.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคณุธรรม  จริยธรรม  จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน  ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สรางสรรคอยางฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู 
 2.3 รณรงคใหเกิดการพฒันาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั  พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูก
สุขลักษณะ 
 2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย
ทางเลือก) ทั้งในระดบัชุมชน และสถานพยาบาล 
 2.5  รณรงค  ปองกัน  ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของใหนอยลง 
 2.6  รณรงค  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  เฝาระวงั
ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
 2.7  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภยั  เพื่อ
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
 2.8  พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทกุกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา  จดัหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกาํลังกายและเลนกีฬาอยางทัว่ถึง 
 2.9  สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  พัฒนา  ฟนฟูตอ
ยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสูสังคมโลก 
 2.10  สงเคราะห  และพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคณุภาพชวีิตทีด่แีละพึ่งพา
ตนเองได 
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 2.11 สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจดัทําและใชแผนชุมชน
และสงเสริมกจิกรรมชุมชน 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.1  สรางความเขมแข็งใหกบัเกษตรกรรายยอย  พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง 
 3.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน  และความตองการของตลาด  วิสาหกิจชุมชน  สนับสนุน
การใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยมีาใชในการเพิม่มูลคาการผลิต ดานการเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการ  ฯลฯ 
 3.3  สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร  มิใชอาหาร  และพลงังานทดแทน 
 3.4  สนับสนุนการจัดรูปทีด่ินเพื่อการพฒันาชุมชนเมอืงและชนบท 
 3.5  จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพยีงพอ 
 3.6  ฟนฟู  พฒันาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว  ทั้งแหลงทองเที่ยว  บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดขีองจังหวดั 
 3.7  สงเสริมการลงทุน  การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
 3.8 สงเสริม สนับสนุนการวจิัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม  สนับสนุนการวิจยั
และพัฒนารวมระหวางนักวชิาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการภาคเศรษฐกิจ
ชุมชน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอมและพลังงาน 
 4.1  ฟนฟูพื้นที่ปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
 4.2  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพืน้ทีต่นน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา  ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
 4.3  สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชนใหอยูในขดี
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 4.4  สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย  เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค  อยางพอเพยีงและยั่งยนื  การสราง
เครือขายชุมชน  เพื่อการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชมุชน 
 4.5 สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม  ที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชวีติและประชาชน  เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอนัตราย  
ขยะอิเล็กทรอนิกส  ขยะติดเชื้อ  สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะในแหลงกําเนดิ  
สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล  และสนับสนนุใหมีระบบเกบ็ขนและกําจดัขยะแบบรวมศูนย 
 4.6  เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด  บําบัดมลพิษ  ทั้งดานวิชาการ  บุคลากร  และสรางจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีสวนรวมตดิตาม  ตรวจสอบ  เฝาระวัง  แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 4.7  สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน  ชุมชน  ใชพลังงานทดแทน  พลังงานทางเลือก  พลังงานใสสะอาด 
 4.8  สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทาํแผนที่  เพื่อแสดงแนวเขตทีด่ินของรัฐ 
 4.9  ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม  อนุรักษฟนฟูความ
หลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน  เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชือ่มโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
 5.1  รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาล
ใหแกเยาวชน  ประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคสวน 
 5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  สนับสนุนใหใช
ทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน  ลดขั้นตอนการ
ทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 5.3 พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินที่ตอบสนองความตองการ ในระดับชุมชนภายใต
กระบวนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน  สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
 5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

วิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นครศรีธรรมราช  เมืองศูนยกลางแหงการเรียนรู  เมืองเกษตรและทองเที่ยวนาอยู  สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(เรียนรู  นาอยู  ยั่งยืน)  โดยยดึประเดน็ยุทธศาสตรประกอบดวย 

1. การขจัดปญหาความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ  OTOP  และการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษและวฒันธรรม 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
5. การพัฒนาองคกร  และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี , นครศรีธรรมราช ,ชุมพร และ พัทลุง ) 
โดยมีประเด็นที่สําคัญคือ  
 1. การพัฒนาดานการเกษตร (ยางพารา และปาลมน้ํามัน)  

2. การพัฒนาดานการทองเทีย่วและการคมนาคมขนสง 


