ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี
เทศบาลตาบลกะปาง ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบล กะปาง และประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาในส่วนที่ 3 ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยนามาวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติและพัฒนาเทศบาลตาบลกะปาง 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)

1.วิสัยทัศน์ เทศบาลตาบลกะปาง
เป็นผู้นาในการพัฒนา สร้างสังคมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ : 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
5. ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารสุข
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
8. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ปรับปรุงพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลกะปาง ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทางการพัฒนา รายละเอียด ดังนี้
2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้า และทางเท้า
2.1.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
2.1.3 จัดให้มีน้าที่สะอาดสาหรับอุปโภค และบริโภคทุกครัวเรือน
2.1.4 พัฒนาระบบการจราจร
2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.2.1 พัฒนาเทศบาลตาบลกะปาง ให้เป็นตาบลที่น่าอยู่
2.2.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
2.2.3 ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
2.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
2.4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร
2.4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2.4.3 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลกะปาง ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม
2.4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4.5 พัฒนาระบบการบริการประชาชน
2.4.6 ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4.7 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของผู้นาองค์กร
2.4.8 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยของชุมชน
2.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
2.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบารุงรักษา บูรณะ ศาสนสถาน
2.5.4 ส่งเสริมสนับสนุนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
2.6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตาบลกะปางให้เป็นตาบลน่าอยู่
2.6.2 ดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาล
ตาบลกะปาง

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
วิสัยทัศ (vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ที่สุด”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3.3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศ (vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม
3. นครหัตถศิลป์ หัตถกรรม
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนานวัตกรรม
เกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการ
ใช้พลังงานสะอาด
4. ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนาของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง
5. การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดีมีสุข

5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลกะปาง
นโยบายการบริหารเทศบาลตาบลกะปาง ดังที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลกะปาง
และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทาง
การพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลกะปาง ไว้ 12 ประการ ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. พัฒนาและจัดการ ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตาบลกะปาง
3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุน ในด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตเทศบาล
ตาบลกะปาง

4. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ดารงไว้
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
7. จัดให้มีและบารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างอย่างอื่น
8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
9. ส่งเสริมกลุ่มการเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
10. ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในการให้บริการประชาชนและ
พัฒนาบุคลากรตลอดจนผู้นาในท้องถิ่น
11. สนับสนุนผู้นาสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อ
12. บริหารงานตามระเบียบแบบแผนทางราชการและแผนพัฒนาของ เทศบาลตาบลและนโยบายของ
รัฐบาล

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
จากที่เทศบาลตาบลกะปาง ได้กาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาไว้แล้ว เทศบาลตาบล
กะปาง กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทาง การพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้าและทางเท้า
1.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
1.3 จัดให้มีน้าสะอาดสาหรับการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน
1.4 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาเทศบาลตาบลกะปางให้เป็นตาบลน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
2.3 ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน / ชุมชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
3.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลกะปาง ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาระบบบริการประชาชน
ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของผู้นาองค์กร
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบนอกโรงเรียน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบารุง รักษา บูรณะศาสนสถาน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตาบลกะปาง ให้เป็นตาบลน่าอยู่
6.2 ดูแล รักษา ความสะอาดและความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตาบล
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ในที่ดินทากิน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารณสุข
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปรับปรุง พัฒนา อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

