ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลท้องเนีย น ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ “เมืองแห่งการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สังคมน่าอยู่ คู่เกษตรกรรมยั่งยืน”
 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท้องเนียน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาคเกษตร ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเกษตร ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเกษตรและประมง บนพื้ นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้าน
การตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
 เป้าประสงค์
1. พัฒนาภาคการเกษตรในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักประยุกต์
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาแบบแผนการดาเนินชีวิตของผู้คนและกลุ่มคนให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม
ศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว
บุคลากร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาที่ยึด
หลักการไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด
รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของพื้นที่
4. พัฒนาอาชีพ การมีรายได้ เศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น พัฒนามาตรการ ควบคุมดูแลการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีธรรมชาติที่สวยงาม สภาพแวดล้อมดี ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้พลังงาน
ทดแทน
5. พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ไปสู่การดาเนินกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมแห่ ง “นครโมเดล” โดย
เน้นศักยภาพภายใต้หลักการ 5 องค์ประกอบ คือ การจัดการชุมชนที่ดี มีคณะผู้นาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ มีการ
สืบทอดความดี มี แ ผนชุ ม ชน แผนแม่ บทชุ ม ชนเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการความรู้ชุมชน มีองค์กรการเงินชุมชนและมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีความเป็นเมืองประชาธิปไตยโดยยึด
หลักนิติรัฐ

 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาโครงสร้างบริการโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยผลิตด้านการเกษตร
3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเพื่อการบริโภคภายในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร ประมง ที่มี ศักยภาพ
ทางการค้าที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
5. สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม/งานวิจัยมุ่งเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่คุ้มทุน
6. เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของธุรกิจทางการเกษตรแบบครบวงจร
7. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการตลาดแบบครบวงจร คล่องตัว ลดขั้นตอน
8. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านโลจิ
สติกส์
9. พัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs ทั้งระบบให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการสมัยใหม่ใ ห้ มี
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
10. สร้างและพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจายครอบคลุมทุก
ชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
11. สร้างระบบเกื้อกูลเอื้ออาทรบนพื้นฐานของวัฒนธรรมความดีงามของขนบธรรมเนียมประเพณี
เมืองนครในชุมชนให้ยั่งยืน
12. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด
13. พัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน บูรณาการภูมิปัญญาเมืองนครสู่การ
ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
14. ปรับ เพิ่ม เสริม ศักยภาพและความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปลี่ยนแปลงผ่านคณะผู้นาของชุมชน
และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
15. สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาบลท้องเนียนให้มีความหลากหลายทั้งด้านหาดทรายชายทะเล
นิเวศป่าเขา ป่าชายเลน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ให้มีศักยภาพเชิงรายได้และขับเคลื่ อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของท้องถิ่น
16. ยกระดับ กิจ กรรมการท่ องเที่ยวที่มี ศั กยภาพทางการท่ อ งเที่ยวให้ เป็ นแบรนด์ การท่ อ งเที่ ย ว
ระดับชาติ
17. พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
18. สร้างระบบการตลาดเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอย่างมื ออาชีพ แบบครบวงจร เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ผ่านระบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นาเสนอขายเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
19. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน
20. สร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเชิงบูรณา
การ

22. เสริ มสร้ างองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการอนุรั ก ษ์และฟื้ น ฟูท รั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
23. สร้างความสมบูรณ์ในระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายให้กระจายครอบคลุมทั้งตาบล
24. เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
25. ส่ ง เสริ ม มาตรการเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ทางกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
26. ส่งเสริมการให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมตามกาลังและศักยภาพของทรัพยากรของ
ชุมชนด้วยพลังงานทดแทนที่ทาได้จริงในชีวิตประจาวัน
27. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการอนุรักษ์พลังงานลดโลกร้อนอย่างมีส่วนร่วม
28. สร้างเสริมชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งพลังงานจากเกษตร ธรรมชาติ (น้า
แสงแดด ลม)
29. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
30. เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ความตระหนั ก แก่ ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การจั ด การพลั ง งานทดแทนผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ทุกช่องทางของชุมชน
31. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชนครบวงจรสู่ชุมชนต้นแบบวิถีสุขภาวะ
32. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทความต้องการและปัญหาของชุมชน
33. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการสารสนเทศ
34. ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทา มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานแรงงาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
35. ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นฐานของการ
แข่งขันและการพึ่งตนเองของชุมชน
36. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนทุกกลุ่มวัย ให้มีศักยภาพการแข่งขันก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
37. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายยากจน ให้มีงานทาเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้
38. ส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อันนาไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลัก
ความคุ้มค่า
39. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง
40. พั ฒ นาระบบบริ ก ารขององค์ ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์ ก รชุ ม ชนให้ มี
ประสิทธิภาพ
41. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรทุกมิติ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ชุมชนให้เกิดนวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิถีนคร
42. เสริมสร้างและพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในมิติแห่งความมั่นคงของมนุษย์ 10
มิติ และเป็นชุมชนสวัสดิการ
43. พัฒนาศักยภาพประชาชนเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

44. พัฒนาการบริการระบบสวัสดิการสังคมของท้องถิ่นให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
45. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
46. ปรับระบบพิทักษ์คุมครองสิทธิของประชาชน เน้นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการพัฒนา
47. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการของส่วนราชการบนพื้นฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
48. พัฒนาศักยภาพผู้นาทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการนาชุมชนให้เข้มแข็ง
49. เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพระบบการเมื อ งชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ตามหลั ก ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

