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ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามป ี
 จากการทีเ่ทศบาลต าบลกะปาง  ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาลต าบล  และประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาในส่วนที่ 3    ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ   โดยน ามาวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติและพัฒนาเทศบาลต าบลกะปาง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) 

         1.วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลกะปาง 
     เป็นผู้น าในการพัฒนา  สร้างสังคมการเรียนรู้  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล   

         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกะปาง ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์  26 แนวทางการพัฒนา    รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน   สะพาน  ระบบระบายน้ า และทางเท้า 
   1.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ   ถนน  ตรอก  ซอย  อย่างทั่วถึง 
   1.3 จัดให้มีน้ าที่สะอาดส าหรับอุปโภค  และบรโิภคทุกครัวเรือน 
   1.4 พัฒนาระบบการจราจร 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนาเทศบาลต าบลกะปาง   ให้เป็นต าบลที่น่าอยู่ 
   2.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
   2.3 ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   2.4 ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.5 ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย 
   แนวทางการพัฒนา  
    4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร  
    4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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    4.3 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลกะปาง  ทั้งทางด้านการ  ปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม 
    4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    4.5 พัฒนาระบบการบริการประชาชน 
    4.6 ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4.7 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของผู้น าองค์กร 
    4.8 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยของชุมชน 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
    5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
    5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงรกัษา บูรณะ ศาสนสถาน 
    5.4 ส่งเสริมสนับสนุนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
    6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลต าบลกะปางให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
    6.2 ดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ภายในเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(Strategic Issue) ไว้  3 ประเด็น คือ 

1. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
2. เป็นศูนย์กลางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  9   ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
2.จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3.ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
4.พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
5.พัฒนาการตลาดการเกษตร 
6.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
9.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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         4.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวดั 
            วิสัยทัศน์ของกลุม่จังหวัด (VISSION) ( นครศรีธรรมราช  พัทลุง ,สุราษฎร์ธานี ,ชุมพร) 

“ Green Gold , Green Tourism”  เป็นศูนย์กลางการผลิตการตลาดภาคเกษตรมุ่งสู่สากล 
เป็นเอกแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม   พร้อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน 

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(Strategic Issue) ไว้  2  ประเด็น คือ 

 2.1 การพัฒนาด้านการเกษตร (ยางพารา,และปาล์มน้ ามัน) 
  2.2  การพัฒนาการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่ง  ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  6  ยุทธศาสตร์ ดงันี ้
1.  การพัฒนาการตลาด 
2.  การพัฒนาการผลิต  

  3.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
  5.  การพาศักยภาพระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
  6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

          5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลกะปาง 
       นโยบายการบริหารเทศบาลต าบลกะปาง      ดังที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลกะ
ปางและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6 ยุทธศาสตร์  26  แนวทาง 
การพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ตามนโยบาย  และวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกะปาง ไว้  12 ประการ ดังนี้ 
      1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

2. พัฒนาและจัดการ ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุน ในด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน   เขตเทศบาล

ต าบลกะปาง 
4. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ด ารงไว้ 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 7. จัดให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างอย่างอ่ืน 
8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
9. ส่งเสริมกลุ่มการเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
10. ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในการให้บริการประชาชนและ

พัฒนาบุคลากรตลอดจนผู้น าในท้องถิ่น 
11. สนับสนุนผู้น าสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อ 
12. บริหารงานตามระเบียบแบบแผนทางราชการและแผนพัฒนาของ  เทศบาลต าบลและนโยบายของ

รัฐบาล 
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         6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 จากทีเ่ทศบาลต าบลกะปาง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาไว้แล้ว  เทศบาลต าบล
กะปาง   ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์  26  แนวทาง  การพัฒนา  ดังนี้  

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้ าและทางเท้า 
1.2  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง 
1.3  จัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน 
1.4  พัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา 

     2.1 พัฒนาเทศบาลต าบลกะปางให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
2.2  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
2.3 ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน / ชุมชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย 
     แนวทางการพัฒนา 
  4.1  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร 
  4.2  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
  4.3  พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลกะปาง  ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน  ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  4.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.5  พัฒนาระบบบริการประชาชน 
  4.6  ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.7  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของผู้น าองค์กร 
  4.8  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย 
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          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
     แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบนอกโรงเรียน 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุง  รักษา บูรณะศาสนสถาน 
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบลกะปาง  ให้เป็นต าบลน่าอยู่ 

6.2  ดูแล  รักษา  ความสะอาดและความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบล 
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
- ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ในที่ดินท ากิน 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารณสุข 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ปรับปรุง พัฒนา อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
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