ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกลาง 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกลาง กาหนด วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบล 2556 ไว้ว่า
“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ทุกชีวิตเป็นสุข”
ภายใต้ทิศทางหลักการพัฒนา 6 แนวทาง
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มี
ประสิทธิภาพทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดหา ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์สานักงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ออานวยความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสานึกในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดระบบข้อมูลของตาบล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และเด็กด้อยโอกาสผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัย
4.4 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
4.5 จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

-165. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
5.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างสถานศึกษารวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับสถานศึกษา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
6.1 จัดให้มีระบบบาบัดและจัดการขยะ
6.2 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
6.3 พัฒนาปรับปรุง คู คลอง หนอง บึง ให้สะอาดสามารถระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
6.5 การจัดการสิ่งกีดขวางทางจราจรและสาธารณูปโภค
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง การ
ควบคุมอาคารให้ครอบคลุมทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1. การคมนาคม
1.1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน
ตาบล อาเภอและจังหวัด
1.2 ซ่อมแซมบารุงรักษาสาธารณสูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้
ในทุกฤดูกาล
2. การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
2.1 จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมูบ่ ้าน
2.2 ซ่อมแซมบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
2.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทาระบบสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
2.4 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ประชาชน

-173. ด้านการผังเมือง
3.1 จัดทาผังเมืองรวมจังหวัดให้แล้วเสร็จในปี 2550 เพื่อใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. การควบคุมอาคาร
4.1 สนับสนุนให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารคลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาชีพการสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข
การปรับปรุงชุมชนแออัด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมอาชีพ
1.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคเกษตร การตลาดภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์
1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตาบล กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแผนแม่บทชุมชน
1.3 จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจาหน่ายผลิตผลจากการเกษตรในภาคใต้
1.4 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ามัน
1.5 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร
2. สวัสดิการสังคม
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
2.2 ให้ท้องถิ่นบูรณาการและบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ยากไร้และถูกทอดทิ้ง เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ตามสถานภาพ
3. กีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาการกีฬา นันทนาการและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน
3.2 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตาบล อาเภอและจังหวัด
3.3 จัดให้มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3.4 สร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมให้พอเพียงกับจานวนประชาชนในทุกระดับ

-184. ด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อมที่จะ
รับการภารกิจถ่ายโอนการศึกษา
4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองค์กรเอกชนเพื่อจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น
4.4 สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน/มูลนิธ/ี สมาคม/อปท.
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อบรมด้านการอาชีพของแต่ละท้องถิ่น
4.6 สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
5. ด้านการสาธารณสุข
5.1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแม่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย ทั้งในระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสถานพยาบาล
5.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาทาน สะอาด
ปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
5.4 รณรงค์เพื่อลดจานวนประชากรที่ติดยาเสพติดตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
5.5 จัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชน และหรือสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์
5.6 รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
5.7 จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
6. การปรับปรุงชุมชนแออัด
6.1 ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
6.2 จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
6.3 จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน สร้างความเสมอภาค ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย
2. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
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จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน
3. ศึกษาวิจัยทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นและให้มีการ
เชื่องโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. จัดทาแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีระบบกาจัดขยะรวม การกาจัดขยะชองชุมชนและครัวเรือน
4. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียของครัวเรือน ชุมชนและระบบบาบัดน้าเสียโดยรวม
5. รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายยกหรือก่อ
มลพิษ
6. พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าบิรเวณชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม
7. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปูลกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่นอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้า ป่าพรุ ป่าในที่
ราบและป่าชายเลน
8. จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้าตามแนวพระราชดาริ

-206. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อย้อนอดีตเมือง
ประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมฟื้นฟูให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาระดับภูมิภาค
2. สนับสนุนส่งเสริม ฟื้นฟูศาสนาอื่นในท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ปกป้องคุ้มครอง บูรณะบารุงรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามาถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และองค์กรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


