24

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
*********************************************************

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศของ คสช. 9 ประการ ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การจัดทาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
รวมทั้งนาแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ข้อ สาหรับประชาชนชาวไทยพึงปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยงดงาม
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12.คานึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้ว
“ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวนสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”
3.2 พันธกิจของเทศบาลตาบลงิ้ว
1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลัก และอาชีพรองให้กับประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาทางภาคการเกษตรกรรม ลดต้นทุนทางการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ (ยท.๐๒)
แผนที่ยุทธศาสตร์

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้ว
Strategy Map

“ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวนสะอาด ปราศจากมลภาวะ
ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้ าประสงค์

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่
โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
หลัก และอาชีพ
รองให้กับ
ประชาชน

1.จัดการด้านการ
คมนาคมทั้งทางบก
และทางน้าให้มี
ความสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจน
จัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
บริการสาธารณะ
และแหล่งน้า ให้มี
คุณภาพและ
เพียงพอ

2.การส่ งเสริ ม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
ประชาชน

3. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา
สาธารณสุข
ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3.ส่ งเสริ มให้
ประชาชนมี
สุ ขภาพที่ดี
ปลอดจากโรคภัย
ไข้เจ็บ และ
ดาเนินการให้
ประชาชนมี
สวัสดิการทาง
สังคมอย่างมี
คุณภาพและ
ทัว่ ถึง

1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาทางภาค
การเกษตรกรรม
ลดต้นทุน
ทางการผลิต
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

4. จัดการด้าน
การศึกษาแก่
ประชาชนทุก
ระดับอย่างมี
คุณภาพ รวมทั้ง
ปลูกฝังให้
ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพ
ของคน
ครอบครัว และ
ชุมชนในการ
พึ่งตนเองและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่น

5. การป้ องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
รวมทั้งป้ องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

6. ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
ยึดหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ตลอดจนความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

6. การบริ หาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

7. จัดระบบ
บริ หารจัดการที่
ดีมีประสิ ทธิภาพ
ให้ประชาชน
ได้รับการบริ การ
ที่ดี และมีส่วน
ร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

1.1 แนวทาง การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทาง
ระบายน้า สะพาน และการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ
1.2 แนวทางการ พัฒนาระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า
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2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน

2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาด เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต
จนถึงการตลาด

3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การออนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้
การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

มีคุณภาพควบคุมโดย

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
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5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้า
เสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพื่อชะลอการไหล
ของน้าและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการคลังวิธีงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วน
ร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลงิ้ว
เทศบาลตาบลงิ้ว กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา
จานวน 16 แนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 1.1 แนวทาง การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน
และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน 1.2 แนวทางการ พัฒนาระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า
ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้ง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การผลิตจนถึงการตลาด
3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิด
โอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การ
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มี
คุณภาพควบคุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนให้ความสาคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน
มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพื่อชะลอการไหลของน้าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการคลังวิธีงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คาขวัญเทศบาลตาบลงิ้ว
“อ่างห้วยงิ้วกว้างใหญ่ น้าตกใสห้วยเต่า แหล่งนาข้าวสวนยาง เห็ดฟางรสดี ประเพณีเป็นสง่า
งามล้าค่าวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย
“เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา นาพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข ”
พันธกิจ ( Mission )
1.สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน
บริการโลจิสติกส์ การเกษตรและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3.สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
คุณภาพ
4.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
5. ส่งเสริมการนาหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
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เป้าประสงค์ (Target)
เป้าประสงค์รวม ดังนี้
1.เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตรและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3.เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีคุณภาพ
4.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่ม
ประเทศ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ในช่วงระยะเวลาการบริหารงาน ผู้บริหารเทศบาลตาบลงิ้ว วางนโยบายไว้ดังนี้
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ จัดให้มี ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมที่สะดวก
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๑.๒ จัดหาแหล่งน้าเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายภาคเกษตรและการอุปโภคบริโภค
๑.๓ พัฒนาลาห้วยทุกสาย
๑.๔ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าเดิมเพื่อใช้ในการเกษตร
๒. ด้านการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
๒.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ น่าอาศัย และให้เอื้อต่อการดารงชีพ
ได้อย่างสมดุล
๒.๒ จัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดมลภาวะในอนาคต
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อ.ส.ม)
๓. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
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๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ยั่งยืน
๓.๓ จัดให้มีห้องเรียน
Internet
๓.๔ เพิ่มทักษะของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในด้านการเรียนการสอน
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ให้มีรายได้ และให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ปลอดจากโรคภัย
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้
ครบถ้วน รวดเร็ว
๔.๔ ส่งเสริมการอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชน
๕. ด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๑ ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
๕.๒ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๖. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
๖.๑ สนับสนุนให้เกิดความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาความรู้แก่
ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
๖.๓ บริหารจัดการให้บริการ ตามบทบาทอานาจหน้าที่ภารกิจ ของเทศบาลสร้างมาตรฐานการบริการให้
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์
๖.๔ การบริหารจัดการ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๖.๖ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดหางบประมาณที่เกินศักยภาพของเทศบาล
๖.๗ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตอบสนองได้โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

