
สวนท่ี 4  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

4.1  วิสัยทัศนตําบลลานสกา 
 

“ลานสกานาอยู  ประชาชนไฝเรียนรู   สูเศรษฐกิจพอเพยีง   
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เนนหนกัคุณธรรม นําชุมชนเขมเข็ง” 

 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป (พ.ศ. 2553 – 2555) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ 

1.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 

  1.2 การพัฒนาและสงเสริมภาคการผลิต สินคาเกษตร การรวม 

  กลุมอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน 

  1.3 การพัฒนาและสงเสริมภาคการตลาดและการเพิ่มมูลคาเพิ่ม 

  สินคาเกษตร การรวมกลุมอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน 

  1.4 การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

    

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 2.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2.2 ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณไีทย 

  2.3 สนับสนุนการกีฬา กิจกรรมนันทนาการและการตอตาน 

  ยาเสพติด 

  2.4 การพัฒนาดานสาธารณะสุข 

  2.5 สรางความเขมแข็งและความปลอดภยัในชุมชน 

  2.6 สงเสริมดานคุณธรรมสูสังคมสมานฉันท 

  

3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงน้าํ 

3.1 ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําใหเพยีงพอตอการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม 

  
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

4.1 จัดใหมีระบบน้ําประปาท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

  4.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาแสงสวางเพื่อการ 

  ปรับปรุงภูมิทัศน 

  4.3 ปรับปรุงเสนทางคมนาคมในตําบล 

    

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองและบริหาร 

5.1 พัฒนาผูบริหารและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินงาน 

  5.2 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

  5.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม 

  ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

  5.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย 

  5.5 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารใหโปรงใสและตรวจสอบได 

  5.6 สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของชุมชน 

    

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

และสิ่งแวดลอม 6.2 การพัฒนาสูตําบลนาอยู 

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2554 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศนของประเทศ
ไว คือ มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and Happiness Society) คนไทย    มีคุณธรรมนํา
ความรูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และ
เปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมี     
ธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตรภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้ 
  1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู 
  1.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคง 
  1.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
  1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
  1.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
  เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
  ดานคุณภาพคนความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

- พัฒนาคนใหมีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ กาย สติปญญา มีความสมดุล เขาถึง
หลักศาสนา มีคุณธรรม นําความรอบรู มีสัมมาอาชีพ มีความม่ันคงในชีวิต 

- พัฒนาชุมชนเขมแข็ง สงบ และแกปญหาความยากจนใหชุมชนอยูเย็น 
เปนสุข 

ดานเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลมากข้ึน 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

ดานความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
- รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากร 
- รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
- วางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาบนฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพดานธรรมาภิบาล 
- มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคสวนดีข้ึน 



- สรางองคความรูประชาธิปไตย 
2. นโยบายรัฐบาล  
 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เม่ือวัน
อังคารท่ี   30 ธันวาคม 2551  รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดินโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเนนการใชคุณธรรมนําความรู และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยอยางเครงครัด โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการและมี
กําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปของรัฐบาลซ่ึงมีกําหนด
เร่ิมตนต้ังแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี้ 

1.นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก 
1.1 การสรางความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันแกภาค

ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดข้ึนโดยเร็ว  
1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร  
1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป  
1.1.4 เรงสรางความเช่ือม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก  
1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจท่ีกําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจ

ระยะส้ันท่ีครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเท่ียว ภาคการ
สงออก ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและ
ฟนฟูทรัพยากร  

1.1.6 เรงสรางความเช่ือม่ันใหแกนักทองเท่ียวตางชาติ และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเท่ียว  
1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ  
1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของ

การ  เลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรม

และนักศึกษาจบใหม  
1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอัน

เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
1.2.4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได โดยจัดสรรเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 



 1.2.5 เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาท่ี
ไดรับผลกระทบ 

1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  
1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมี

ประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเส่ียงทางการเกษตร  
1.2.8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน เพื่อ

กระตุนการบริโภคภายในประเทศ และการสงออก 
1.2.9 จัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ  
1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ัวประเทศใหปฏิบัติงาน

เชิงรุก     
1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป  
1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมีราคาท่ี      

เปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสม และไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 
1.3.3 ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน  
1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ประโยชน   ตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยางประหยัด 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเรงรัดติดตาม แกไขปญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกําหนด
มาตรการและโครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวน 

 

ในสวนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 3 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอท่ี 2 ถึงขอท่ี 8 ดังตอไปนี้ 

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
2.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความม่ันคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและ

ความรักสามัคคีของคนในชาติ  
2.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช 

อธิปไตย  และบูรณภาพแหงดินแดน  
2.3 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน มุงเนนการแกไขปญหาความ

ขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี  
2.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบไมใหมีผลกระทบตอความม่ันคง  
2.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ  



 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 นโยบายการศึกษา 
3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา 
 3.1.2 สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงเนนในระดับ

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 
3.1.3 พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
3.1.4 จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป  
3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ 
3.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
3.1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

สรางสรรคอยางชาญฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 
3.1.8 เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน

ชุมชน  
3.2 นโยบายแรงงาน 
3.2.1 ดําเนินการใหแรงงานท้ังในและนอกระบบไดรับการคุมครองตามมาตรฐานแรงงานไทย 
3.2.2 ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งม่ันคง  
3.2.3 พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมีความรูและทักษะฝมือท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
3.2.4 สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3.2.5 สนับสนุนสวัสดิการดานแรงงาน  
3.2.6 จัดระบบการจางแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต  
3.2.7 สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ  
3.3 นโยบายดานสาธารณสุข 
3.3.1 สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ  
3.3.2 สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาล

อยางเปนระบบ เช่ือมโยงกับทุกภาคสวน  
3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข  
3.3.4 ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญ

กําลังใจใหมีความกาวหนาในอาชีพ  



3.3.5 ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ระดับนานาชาติ  

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน  
3.4.2 เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถานบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา 

และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  
3.4.3 สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
3.4.4 สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบดานศาสนา  
3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
3.5.1 แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาท่ีดินทํากินใหแกผูมีรายไดนอย สงเสริมอาชีพและ

สรางรายได  
3.5.2 ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน เพื่อนําไปสูการลดหนี้หรือยืดเวลาชําระหนี้ หรือลดอัตรา

ดอกเบ้ีย หรือพักชําระดอกเบ้ีย 
3.5.3 เรงรัดปรับปรุงแกไขปญหาคุณภาพการอยูอาศัย คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมชุมชน 

โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งข้ึน  
3.5.4 สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ  
3.5.5 ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ  
3.5.6 สงเสริมความเสมอภาคระหวางชาย-หญิง ขจัดการกระทําความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ

ตอเด็ก สตรี และผูพิการ  
3.5.7 เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบ 
3.5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
3.6.1 เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา  
3.6.2 พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดต้ังศูนยฝกกีฬาแหงชาติ  
3.6.3 สงเสริมกีฬาไทยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งข้ึน 
3.6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา  
3.6.5 ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเกี่ยวของ  
 
 
 
 
 



4. นโยบายเศรษฐกิจ 
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
4.1.1 สนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  
4.1.2 สรางเสถียรภาพและความม่ันคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ  
4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจาก

ความผันผวนของสภาวะการเงินโลก  
4.1.4 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง  
4.1.5 ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษี  
4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ท้ังในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชัดเจนของ

แหลงเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม  
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
4.2.1 ภาคเกษตร 
4.2.1.1 เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทาง

การเกษตร   
4.2.1.2 สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมง  
4.2.1.3 พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว โดยปรับปรุงและอนุรักษพันธุสัตวเศรษฐกิจสําคัญ  
4.2.1.4 ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคาเกษตร  
4.2.1.5 สงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  
4.2.1.6 สรางความม่ันคงดานอาหาร  
4.2.1.7 เรงรัดการจัดหาแหลงน้ําใหท่ัวถึงและเพียงพอ  
4.2.1.8 คุมครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมท่ีไดมีการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน   
4.2.1.9 พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง โดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมใหมี

ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง  
4.2.1.10 แกไขปญหาหนี้สิน ฟนฟูอาชีพและความเปนอยูของเกษตรกร  
4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
4.2.2.1 สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรม

ไทย       
4.2.2.2 กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพ       ในอนาคต  



4.2.2.3 รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและลํ้าหนา
ในระดับสากล  

4.2.2.4 เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังเพิ่ม
คาตอบแทนใหใกลเคียงกับปริญญาตรี และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดในระดับปริญญาได 

4.2.2.5 สรางความเข็มแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  
4.2.2.6 จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีมีความ

สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นท่ี  
4.2.2.7 สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา    และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและส่ิงแวดลอม 
4.2.3 ภาคการทองเท่ียวและบริการ 
4.2.3.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ  
4.2.3.2 พัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังของรัฐและเอกชน  
4.2.3.3 พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว  
4.2.3.4 พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว  
4.2.3.5 ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวทั้งหมดใหมีความทันสมัยและ

สนับสนุน     ซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 

4.2.4 การตลาด การคา และการลงทุน 
4.2.4.1 สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม  
4.2.4.2 ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของไทยโดยกําหนดกลยุทธดานการตลาดรวมกับ

ภาคเอกชนเพ่ือเพิ่มสวนแบงในตลาดท่ีมีอยูแลวและขยายฐานการตลาดไปสูประเทศใหม ๆ  
4.2.4.3 ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคูไปกับการ

เจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีท่ีมีปญหา  
4.2.4.4 ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขา เพื่อปองกันการคาท่ีไมเปนธรรม การทุมตลาด และ

สินคา    ท่ีไมไดมาตรฐานทางดานคุณภาพและความปลอดภัย 
4.2.4.5 สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง และ

ปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทยในตางประเทศ 
4.2.4.6 สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ  
4.2.4.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน

ชายแดน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชท่ีสําคัญ  
4.2.4.8 ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณเร่ืองภาษี  



4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

4.3.1 ขยายการใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ  

4.3.2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ  
4.3.3 พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
4.3.4 พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความ

สมบูรณ และรถไฟชานเมืองใหสามารถเช่ือมตอการเดินทางกับโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
และระบบขนสงสาธารณะอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังขยาย
การพัฒนาระบบขนสงมวลชนไปยังเมืองหลักในภูมิภาค 

4.3.5 พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูท่ัวประเทศ  
4.3.6 พัฒนาโครงขายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง        

ใหเช่ือมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเสนทางเศรษฐกิจระหวาง 
4.3.7 พัฒนากิจการพาณิชยนาวีและโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางน้ํา  
4.3.8 พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานหลักใน

ภูมิภาค      
4.3.9 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเกี่ยวของดานการขนสง  
4.3.10 เรงแกไขปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการขนาดใหญอยางจริงจัง  
4.3.11 พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมกับ

ประเทศเพ่ือนบาน  
4.4 นโยบายพลังงาน 
4.4.1 พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึน  
4.4.2 ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ  
4.4.3 กํากับดูแลราคาพลังงานใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอประชาชน       
4.4.4 สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน ท้ังในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และ

ขนสง   
4.4.5 สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานท่ีใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม 4.5 นโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.5.1 พัฒนาโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมท่ัวประเทศ และสรางโอกาสใน

การเขาถึงบริการส่ือสารอยางเทาเทียมกัน  
4.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในดานซอฟตแวรและ

ฮารดแวร      



5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรทางทะแลและชายฝง รวมท้ังฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ  
5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษความหลายทาง

ชีวภาพ  
5.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมท้ังเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย

ธรรมชาติ      
5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเปนมลพิษท้ังในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง

อากาศ กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย  
5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ  การวิจัยและพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร     และเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต  
6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต  
6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ  
7.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระท่ีไทยดํารงตําแหนง

ประธานอาเซียน  
7.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ  
7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของ

โลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ  
7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก  
7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศท้ังทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศ  
7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบ        

ตอประเทศไทย  
7.8 สรางความเช่ือม่ันของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดย

สงเสริมความเขาใจท่ีถูกตองและความเช่ือม่ันของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย  



7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชน
ไทย      ในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
8.1.1 สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถ่ิน  
8.1.2 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ

ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
8.1.3 ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ินใหชัดเจน ไมซํ้าซอน  
8.1.4 บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถ่ิน 
8.1.5 สนับสนุนใหมีการบริหารทองถ่ินรูปแบบพิเศษใหสอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของพื้นท่ี โดยสนับสนุนใหทองท่ีมีศักยภาพและความพรอมจัดต้ังเปนมหานคร 
8.1.6 สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ี

ของรัฐ  
8.1.7 จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ทุกระดับอยางตอเนื่อง  

8.1.8 ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ          
ใหเหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบหรือ ทําใหเกิดประโยชนทับซอน รวมท้ังออกกฎหมายใหม ๆ  
8.2.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส        

และเปนธรรมตอทุกกลุม  
8.2.3 พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล          
8.2.4 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน  
8.2.5 พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน 
8.2.6 สนับสนุนและพัฒนาตํารวจใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปนตํารวจมืออาชีพท่ีมี

เกียรติและศักดิ์ศรี  
8.2.7 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร กระบวนการยุติธรรม  
 



8.3 ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
8.3.1 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะจากทางราชการ           

และส่ือสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว  
8.3.2 ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารงบทบาทส่ือเพื่อประโยชนสาธารณะและสราง

ความสมานฉันทในชาติ 
8.3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ

สาธารณะ  
8.3.4 จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบวิชาชีพส่ือเพื่อใหส่ือมีเสรี  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และ
พัทลุง) โดยมีประเด็นมุงเนน 

 3.1 การผลิตและแปรรูปสินคายางพารา 
 3.2 การผลิตและแปรรูปสินคาปาลมน้ํามัน 
 3.3 ยกระดับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 3.4 พัฒนาคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน คือ “นครศรีธรรมราช เมืองศูนยกลาง
แหงการเรียนรู เมืองเกษตรและทองเท่ียวนาอยู สูสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
ประกอบดวย 

 4.1 การขจัดปญหาความยากจน 
 4.2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
 4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP              
      และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวฒันธรรม 
 4.4 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
 4.5 การพัฒนาองคกร และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

5. ปญหาเรงดวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.1 การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการท้ังจังหวัด 
 5.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล ในพื้นท่ีอําเภอชายฝง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอปาก

พนัง  อําเภอหวัไทร และอําเภอทาศาลา 
 5.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
 5.4 การแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงท้ังระบบ ในเขตพื้นท่ีประสบปญหาเรงดวนของ

จังหวัด 



5.5 การแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และท่ีดินทํากนิ 
ของราษฎร 

5.6 การแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชน 
กลุมเส่ียง 

 5.7 ปญหาท่ีเกิดตามสถานการณปจจุบัน เชน วิกฤติเศรษฐกิจ คนวางงาน  สินคา
มีราคาแพง  ฯลฯ 

***************************** 
 

 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2554 ไดกําหนด
ข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ
ฯ      โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร   การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และภารกิจ 6 ดาน    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2553 ประกอบดวยยุทธศาสตรและพันธกิจตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยาง
ท่ัวถึง 
     1.2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
     1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงทุก
พื้นท่ี 
     1.4 ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              1.5 ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 



 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา        
ในทุกดาน 
     2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน   ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

    2.3 รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดลอม
ชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
     2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     2.5 รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของ    
ใหนอยลง 
     2.6 รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  
เฝาระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
     2.7 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

 2.9 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสู
สังคมโลก 
              2.10 สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และพ่ึงพาตนเองได 
              2.11 สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใชแผน 
ชุมชน  และสงเสริมกิจกรรมชุมชน  
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     3.1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2 พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 



     3.3 สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงาน
ทดแทน 
     3.4 สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     3.5 จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
     3.6 ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 
    3.7 สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว 
    3.8 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 
สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลอง
กับความตองการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
    4.1 ฟนฟูพื้นท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
    4.2 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบ
ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
    4.3 สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู           
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4.4 สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและย่ังยืน       
การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน 
    4.5 สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรม       ท่ีจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการ
จัดการขยะชุมชน        ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเช้ือ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุน
ใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย 
     4.6 เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
     4.7 สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
     4.8 สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     4.9 ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษ
ฟนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 
 



 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
     5.1 รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
และจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
     5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
สนับสนุน  ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการ
ประชาชน ลดข้ันตอน   การทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     5.3 พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการ
ติดตามประเมินผล 
     5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ํา เสมอและตอเนื่อง  เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติราชการ  

************************** 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
 วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 
“ลานสกานาอยู ประชาชนใฝเรียนรู เปดสูส่ิงเท่ียว เศรษฐกิจม่ันคง รณรงคส่ิงแวดลอม 

 พรอมชุมชนเขมแข็ง”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอลานสกา 
1. ประชาชนตระหนักอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. พรอมพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
3. ราษฎร รัฐ รวมประสานกิจทิศทางเดยีว 
4. มีวัฒนธรรมยึดเหน่ียวในสังคม 
5. ประชาชนใฝศึกษาอยูเปนนิจ 
6. เศรษฐกิจยั่งยืนอยางเหมาะสม 
7. ชีวิตมีคุณภาพทุกชุมชน 
8. ประชาคมรวมพลังสรางสังคม 
9. ความยากจนใหหมดไปในเขตขัณฑ 
10. ยาเสพติดพิษรายทําลายพลัน 
11. คอรัปช่ันใหส้ินไปจากใจคน 
12. ดวยมือคนลานสกานาอยูจริง 

 



7.  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 นโยบาย 7 ดาน ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลานสกา 

1.   ดานบริหารจัดการ 
1.1 พัฒนาบุคลากรใน อบต. ใหมีความรูความสามารถและบริการประชาชนอยาง 

มีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกตองภายใตกฎหมายระเบียบขอบังคับประกาศมติดวยความเสียสละ โปรงใส
และเปนธรรม 
  1.2  ประสานเชื่อมโยง รวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบล องคกรราชการกลาง 
องคกรสวนทองถ่ินและองคกรเอกชน 
  1.3 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลานสกาใหทันสมัย 
 2.  ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
  2.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอ 
  2.2 สนับสนุนสงเสริม อสม.ใหไดรับการพฒันาในทุกดาน 
  2.3 สงเสริมสนับสนุนและคุมครองผูบริโภค 
  2.4 ผูสูงอายุจะไดรับการสงเคราะห เอาใจใสดูแลในเร่ืองสุขภาพอนามัยและความ
เปนอยูท่ีด ี
  2.5 สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกชนดิ 
 3.  ดานการศึกษาและกีฬา 
  3.1  สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนอยางมีระบบ 
  3.2  สงเสริมสนับสนุนเยาวชนและประชาชนท่ีขาดโอกาสและดอยโอกาสทางการศึกษา
ใหไดรับการศึกษาท่ีเสมอภาพและท่ัวถึงท้ังการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ 
  3.3 สนับสนุนงบประมาณใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน 100% ทุกวนัทุก
โรงเรียนในเขตตําบล 
  3.4 สนับสนุนงบประมาณใหเด็กเล็กกอนเกณฑ ไดรับอาหารเสริม ดื่มนม 100% ทุก
โรงเรียนในตําบลลานสกา 
  3.5 สงเสริมกีฬาใหกับเยาวชน ประชาชนในตําบลลานสกา 
  3.6 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 4. ดานการอาชีพ 
  4.1 ใหมีการรวมกลุมอาชีพ 
  4.2 สงเสริมการฝกอาชีพตามความสนใจของชุมชน 
  4.3 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณกลุมแมบาน กลุมอาชีพทุกรูปแบบ 
  4.4 จัดต้ังกองทุนเล้ียงชีพ สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 



 5. ดานส่ิงแวดลอม 
  5.1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5.2 สงเสริมระบบกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการทองเท่ียว 
  6.1 สงเสริมสนับสนุนอนุรักษศิลปะพ้ืนบาน 
  6.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  6.3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
  6.4 สงเสริมภมิูปญญาทองถ่ิน 
 7. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  7.1 จัดทําถนนคอนกรีตทุกหมูบาน 
  7.2 จัดต้ังโทรศัพทสาธารณะทุกหมูบาน 
  7.3 จัดต้ังตลาดกลางการเกษตร 
  7.4 จัดใหมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
  7.5 จัดใหมีน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางท่ัวถึง 
 
 
 


