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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทาง 

การพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี 
 
 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 
     “ภายใน ปี 2559  คุณภาพชีวิตของชาวเทศบาลต าบลพนาจะดีทุกด้าน  เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ 
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  สู่มาตรฐานสากล” 
 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาล 
     1.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาการ บริการ

และการท่องเที่ยว 

      2.  ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

     3.  สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน 

     4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

     5.  ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา  

     6.  บ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     7.  ปกป้องสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 

     8.  ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

     9.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     10.  จัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
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   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    1.  ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.  สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  รองรับ/ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มาก 
    3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
    4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนสงบสุข  ปราศจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด 
    5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเรว็
และท่ัวถึง 
    6.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่เป็นมลพิษ 
    7.  การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    8.  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    9.  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบทอด 
    10.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องและเกิดความสามัคคีในชุมชน 
    11.  การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลพนามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทันสมัยและมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      12.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง  
    13.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วง  3  ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพ  
1.2  ส่งเสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

2.  ด้านสังคม 2.1  จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ    

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

2.2  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.4  จัดบริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุภาพอนามัยของ

ประชาชน 

2.5  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

2.6  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

2.7  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.8  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 

2.9  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

2.10  ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2558 – 2560 ) เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ      43   

 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
3.2  บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
3.3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
3.4  พัฒนาแหล่งน้ า 
3.5  พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 

4.  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร และ
ระบบการระบายน้ า 
4.2  บ ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4.3  พัฒนาระบบจราจร 
4.4  จัดวางผังเมือง และควบคุมอาคาร 

5.  ด้านการท่องเที่ยว 5.1  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5.2  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.  ด้านการบริหารจัดการ และการ
บริการประชาชน 

6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดี 
6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื่น 
6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
6.5  พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา  “อ านาจเจริญน่าอยู่  เชิดชูส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  แหล่งผลิต  
ข้าวหอมมะลิล้ าค่า  ส่งเสริมประเพณีและวิถีประชา  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

   พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ   

 ♦ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

  ♦ ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ♦ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

 ♦ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ♦ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ♦ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

♦ ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ♦ พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 

 ♦ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 

 ♦ ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน   

 ♦ เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติในการด ารงชีวิต 

 ♦ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมีการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ♦ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

 ♦ เพ่ีอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ♦ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ♦ เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ♦ เพ่ือส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ♦ เพ่ือพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 

 ♦ เพ่ือส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 

 ♦ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
Paradise of E-san  (สวรรค์บ้าน
เฮา) 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การขจัดปัญหาความยากจนและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
4.  ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
5.  พัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 
6.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.  เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
8.  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
9.  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักสามัคคี 

2.  การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  พัฒนาด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.  สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา 

3.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
3.  ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
4.  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจ าหน่าย 

4.  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  ปลูกฝังและสนับสนุนเด็กและเยาวชนทางด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูการอนุรักษ์ป่าไม้ (Green city) 
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
5.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1.  ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกคุณธรรม
และจริยธรรม 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่ายตามแนวทางของ
ธรรมนูญ  “คนอ านาจเจริญ” 
3.  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ใช้ในการบริหารงาน 
  

 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ (Vision)   

“ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  สู่ตลาดโลก  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เส้นทางการค้าสู่สากล” 

  พันธกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ   

 ♣ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีมูลค่าเพ่ิม 

 ♣ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ♣ พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

 ♣ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ♣ ส่งเสริมการค้าชายแดน  การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่สากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

    ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิและการเกษตรทางเลือกให้มีคุณภาพดีและมีมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือการค้าและการส่งออก 

     พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
  พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
  ยกระดับการค้าชายแดน และส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม  การลงทุน  การท่องเที่ยวสู่

สากล 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์   
    ข้าวหอมมะลิและการเกษตรทางเลือกได้รับการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการค้าและ             
การส่งออก 
        คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  ประชาชนสุขภาพี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
    สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
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 กลยุทธ์   
   พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน และบรรเทาภัยทางน้ า 
   ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือยกระดับการส่งออกและ
การค้าชายแดน 
   พัฒนาศักยภาพการผลิต OTOP พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน 
   พัฒนาพ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

  ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก     
ชีวมวล 
   พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในและนอกระบบ 

  ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกก าลังกาย ลด ละ เลิกพฤติกรรมสุ่มเสียงต่อ 
สุขภาพ 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดท าแผนชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตและ
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือในระดับกลาง และระดับสูง 

 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล อาชญากรรม ยาเสพติดและความ
มั่นคงชายแดน 

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างวินับจราจร และความปลอดภัยบน    
ท้องถนน 
   จัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อ าเภอ และหน่วยงานท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการสังคม 
   พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   วางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล 
 

 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพนา แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลพนา   
เมื่อวันจันทร์ที่  2  ตุลาคม  2555   
     คณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางแลนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพนา โดยยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจชุมชน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง นโยบายด้านสังคม นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายด้านการท่องเที่ยว และนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชน จึงขอน าเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบนโยบายของกระผม ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนาเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
    1.1  ส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีพ และเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน           
โดยจัดอบรมอาชีพ พัฒนาอาชีพ และสนับสนุนแหล่งเงินทุน 

1.2  ส่งเสริมการน าแนวทาง และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ 

1.3  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ 
1.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองได้ 

 

   2.   นโยบายด้านสังคม 
2.1  จดัสวัสดิการ และให้การสงเคราะห ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้ทั่วถึง  
    2.2  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก                      
สาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3  จัดบริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้เกิดการสร้าง 
มากกว่าซ่อม 

2.4  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่หน่วยงานหรือองค์กรชุมชนในลักษณะภาค ี
เครือข่ายสุขภาพ 
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     2.5  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 
  2.6  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  2.7  ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสายสามัญ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖)  และการศึกษาต่อ
สายอาชีวศึกษา (ปวช.) 
  2.8  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.9  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 

2.10  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.11  ส่งเสริม และสร้างความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
สามัคคีปรองดองของคนในชุมชน 
 

   3.  นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    3.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ตามหลักสุขาภิบาล 

3.2  ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน และอนุรักษ์ สัตว์ป่า 
3.4  พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้มีศักยภาพในการเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
    3.5  พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม           
และร่มรื่น  

 

   4.  นโยบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    4.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรและระบบการ
ระบายน้ าให้ครอบคลุม ทั่วถึงได้มาตรฐาน 

4.2  พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
     4.3  จัดวางผังเมือง ควบคุมอาคาร และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

4.4  ปรับปรุง และพัฒนาระบบจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดย 
ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

   5.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
  5.1  ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม เช่น วนอุทยานสวนลิง
ดอนเจ้าปู่ และวัดพระเหลาเทพนิมิต 
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  5.2  บูรณาการ ประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ขยายตัว ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

   6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชน 
    6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีใน
การให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้พนักงาน ลูกจ้าง มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
    6.2   ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

6.3  สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื่น 
6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความเป็นธรรม 

ครอบคลุม และทั่วถึง 
6.5  พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้   

และเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


