
ส่วนที�  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
4.1  วสัิยทัศน์การพฒันา 

 เทศบาลตาํบลหาดเสี� ยวกาํหนดวสิัยทศัน์การพฒันาไว ้ ดงันี�  
 “ หาดเสี� ยวเมืองน่าอยู ่ ควบคู่การศึกษา  พฒันาสังคมและสิ'งแวดลอ้ม  เพียบพร้อมประเพณี  
วฒันธรรม  นอ้มนาํธรรมาภิบาลบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 
4.2  พนัธกจิ  ในการพฒันาท้องถิ�น 

 1.  ปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไ้ด้
มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน  รองรับการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจ 
 2.  พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ'น  กีฬา  
นนัทนาการ  และการท่องเที'ยว   
 3.  พฒันาคนใหมี้คุณภาพ  คุณธรรม  เป็นธรรม  และคุณภาพชีวติ  พฒันาทางดา้นสังคม   
การสาธารณสุข 
 4.  พฒันาดา้นเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ  พฒันารายไดข้องประชาชน  และแกไ้ขปัญหา 
ความยากจน  โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม  เพื'อการพฒันาที'ย ั'งยนื  และเป็นเมืองน่าอยู ่
 6.  พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐที'ดี  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 
ทุกภาคส่วน 
 
4.3  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง  3  ปี 

4.3.1  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี* 
           1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
           2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ'น  
กีฬา  นนัทนาการ  และการท่องเที'ยว 
           3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 
           4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 
           5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพฒันาบุคลากร
ทอ้งถิ'น 
           6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 
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4.3.2  แนวทางการพฒันาท้องถิ�น 

           1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพื*นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี*   
   1.1  การบริหารจดัการใชที้'ดินและผงัเมือง 
   1.2  บริการโครงสร้างพื�นฐานที'สอดคลอ้งกบัผงัเมือง 
   1.3  พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   1.4  พฒันาระบบการจราจร 
   1.5  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งนํ�าเพื'ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
           2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท้องถิ�น  กฬีาและ

นันทนาการ  และการท่องเที�ยว  ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา  ดังนี* 

    2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา  ทั�งในระบบและนอกระบบ 
   2.2  อนุรักษแ์ละฟื� นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ'น 
   2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกให้เกิดความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ'น 
   2.4  สนบัสนุนและส่งเสริมการศาสนา 
   2.5  ส่งเสริมการท่องเที'ยว 
   2.6  ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
           3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา  ดังนี* 

   3.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ'มรายได ้ และการมีงานทาํ  เพื'อ
แกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2  ส่งเสริมการกระจายรายได ้
           4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม  ประกอบด้วยแนวทาง 

การพฒันา  ดังนี* 
   4.1  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน 
   4.2  ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพอนามยัและการบริการสาธารณสุขขั�นพื�นฐานแก่
ประชาชน 
   4.3  เสริมและสนบัสนุนดา้นการสาธารณสุขอยา่งเป็นระบบและต่อเนื'อง 
   4.4  สนบัสนุนและพฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 
   4.5  สนบัสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามยัใหแ้ก่ประชาชน 
   4.6  สร้างความมั'นคงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนและ
นกัท่องเที'ยว 
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           5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหาร  และการพฒันาบุคลากร

ท้องถิ�น  ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา  ดังนี* 

   5.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดบั 
   5.2  พฒันาเครื'องมือเครื'องใช ้ สถานที'  บุคลากร  และการบริการประชาชน 
   5.3  พฒันาเครื'องมือเครื'องใชแ้ละบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   5.4  เพิ'มประสิทธิภาพงานประชาสัมพนัธ์ 
   5.5  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย ์
           6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี* 
   6.1  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้มอยา่งย ั'งยนื 
   6.2  จดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการคุณภาพสิ'งแวดลอ้ม  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
   6.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ'งแวดลอ้ม 
   6.4  พฒันาระบบบาํบดันํ�าเสีย 
   6.5  พฒันาระบบกาํจดัขยะมูลฝอยตามหลกัสุขาภิบาล 
 
4.4  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของอาํเภอศรีสัชนาลัย 

 วสิัยทศัน์  “ศรีสัชนาลยัเมืองมรดกโลก  ท่องเที'ยวประทบัใจ” 
 พนัธกิจ 
   1.  พฒันาเพื'อเป็นเมืองแห่งความสุข 
   2.  สร้างการกระจายรายได ้ พฒันาแหล่งนํ�าเพื'อการเกษตรและผลผลิตต่อไร่ของ
พืชผลการเกษตรที'สาํคญั 
   3.  พฒันาและอนุรักษก์ารท่องเที'ยวเชิงนิเวศและวฒันธรรม 
   4.  เสริมสร้างกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหาร  การพฒันาคน  
สังคม  และเครือข่ายชุมชนที'เขม้แขง็ 
4.4.1  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา 

 1.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที�ยว  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
  1.1 พฒันาแหล่งท่องเที'ยวให้เป็นที'ประทบัใจมากยิ'งขึ�น 
  1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหมี้ความปลอดภยัสะดวกสะอาดร่มรื'นสวยงาม 
  1.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของบา้นเมืองใหส้วยงามและปรับปรุงระบบสาธารณสุข
มูลฐาน 



 36 

  1.4 ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที'ยว 
  1.5 รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหน้กัท่องเที'ยวและประชาชนทั'วไป 
  1.6 การตอ้นรับและบริการ 
  1.7 พฒันาและปรับปรุงสินคา้และของที'ระลึก 
  1.8 พฒันาเครือข่ายดา้นการท่องเที'ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาความยากจน  ประกอบดว้ย 
แนวทางการพฒันา  ดงันี�  

2.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
2.3 จดัหาแหล่งนํ�าเพิ'มเติม 
2.4 เร่งรัดติดตามใหมี้การดาํเนินงานโครงการพฒันาแหล่งนํ�าขนาดกลางและ 

ขนาดใหญ่ 
  2.5 สนบัสนุนการทาํการเกษตรย ั'งยนือยา่งครบวงจร 
  2.6 เพิ'มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  2.7 สนบัสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
  2.8 สนบัสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม่ที'มีศกัยภาพ 
  2.9 พฒันาสิ'งอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพื�นฐานทางเศรษฐกิจ 
  2.10 เพิ'มประสิทธิภาพแรงงานใหสู้งขึ�น 
  2.11 จดัระบบแรงงานต่างดา้ว 
  2.12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื'อมโยงเครือข่ายเกษตรกร 
 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและสิ�งแวดล้อม  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
  3.1 พฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.2 พฒันาศกัยภาพสถาบนัครอบครัวและชุมชน 
  3.3 ส่งเสริมการอนุรักษป์รับปรุงฟื� นฟูทรัพยากรดิน  ป่าไม ้ แหล่งนํ�าและ
สิ'งแวดลอ้มอื'นๆ 
  3.4 บริหารจดัการระบบการใชที้'ดินและแหล่งนํ�าใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพื�นที' 
  3.5 ลดปัญหาสิ'งแวดลอ้มของเมืองและชุมชน 
  3.6 สร้างความพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัธรรมชาติ 
  3.7 สนบัสนุนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นและเครือข่ายชุมชนในการ
จดัการและแกไ้ขปัญหาที'ทนัต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน 
  3.8 พฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
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  3.9 พฒันาระบบการใหบ้ริการภาครัฐใหมี้มาตรฐาน 
  3.10 ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.5  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัสุโขทยั  (พ.ศ. 2553 – 2556) 

 วสิัยทศัน์  “สุโขทยัเมืองแห่งมรดกโลก  ท่องเที'ยวประทบัใจ”  ยทุธศาสตร์และแนวทาง 
ในการพฒันา 
 พนัธกิจ  “พฒันาสุโขทยัใหเ้ป็นเมืองน่าอยูเ่ป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 
และเกษตรอุตสาหกรรมเพื'อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการท่องเที'ยวของภาคเหนือตอนล่างที'ย ั'งยนื” 
 1. ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบดว้ย
แนวทางการพฒันา  ดงันี�  
      1.1  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
      1.3  จดัหาแหล่งนํ�าเพิ'มเติม 
      1.4  เร่งรัดติดตามใหมี้การดาํเนินการโครงการพฒันาแหล่งนํ�าขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ 
      1.5  สนบัสนุนการทาํการเกษตรย ั'งยนือยา่งครบวงจร 
      1.6  เพิ'มประสิทธิภาพการผลิต  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
      1.7  สนบัสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 

1.8  สนบัสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม่ที'มีศกัยภาพ 
1.9  พฒันาสิ'งอาํนวยความสะดวก  และโครงสร้างพื�นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.10 เพิ'มประสิทธิภาพแรงงานใหสู้งขึ�น 
1.11 จดัระบบแรงงานต่างดา้ว 
1.12 ส่งเสริมและพฒันาสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน  (OTOP) 

 2.  ส่งเสริมการการท่องเที�ยว  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
      2.1  พฒันาแหล่งท่องเที'ยวใหเ้ป็นที'ประทบัใจ 
      2.2  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม   
      2.3  ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของบา้นเมือง   
      2.4  ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที'ยวเมืองมรดกโลก 
      2.5  รักษาความปลอดภยัในชีวติ  และทรัพยสิ์นใหน้กัท่องเที'ยวและประชาชนทั'วไป 
      2.6  การตอ้นรับและบริการ 
 3.  พฒันาสังคมและสิ�งแวดล้อม  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
      3.1  พฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
      3.2  พฒันาศกัยภาพของสถาบนัครอบครัวและชุมชน 
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     3.3  ส่งเสริมการอนุรักษป์รับปรุงฟื� นฟูทรัพยากรดิน  ป่าไม ้ แหล่งนํ�า  และสิ'งแวดลอ้ม
อื'นๆ 
     3.4  บริหารจดัการระบบการใชที้'ดิน  และแหล่งนํ�าให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื�นที' 
     3.5  ลดปัญหาสิ'งแวดลอ้มของเมืองและชุมชน 
     3.6  สร้างความพร้อมเพื'อรับมือกบัภยัพิบติัธรรมชาติ 
     3.7  สนบัสนุนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น  และเครือข่ายชุมชนในการจดัการ
และแกไ้ขปัญหาที'ทนัต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน 
    3.8  พฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
    3.9  พฒันาระบบการใหบ้ริการภาครัฐใหมี้มาตรฐาน 
    3.10 ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.11 พฒันาศกัยภาพศาสนสถานทุกแห่งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเสริมสร้างประเพณี
ใหย้ ั'งยนื 
4.6  แนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวดั   

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ*า  ประกอบดว้ยแนวทางการ
พฒันา  ดงันี�  

 1.1  แกไ้ขปัญหานํ�าท่วมในเขตพื�นที' 
 1.2  แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ�าเพื'อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

ในเขตพื�นที' 
              1.3  ปรับปรุงคลองบงัคบันํ�า  ควบคุมการส่งและระบายนํ�า 
  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  
ดงันี�  

2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที'ท่องเที'ยวในเขตพื�นที' 
2.2  สนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมดา้นการท่องเที'ยว 
2.3  ส่งเสริมอาชีพและการบริการดา้นการท่องเที'ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาความยากจน  ประกอบดว้ยแนวทาง

การพฒันา  ดงันี�  
3.1  นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และพฒันา

รายได ้ เพื'อให้เกิดความสมดุล  มั'นคง  อยา่งย ั'งยนื 
3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการจาํหน่ายสินคา้  OTOP 
3.3  ส่งเสริมและเพิ'มศกัยภาพดา้นการประกอบอาชีพแก่ชุมชน  และเกษตรกร 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติเพื�อพฒันาชุมชนน่าอยู่  และเป็นเมือง 

น่าอยู่  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
 4.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน 

   4.2  ส่งเสริมดา้นสังคมสงเคราะห์  คนพิการ  คนชรา  ผูมี้รายไดน้อ้ยและไร้ที'พึ'ง 
   4.3  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพที'ดี  มีความปลอดภยัในชีวติ  ทรัพยสิ์น  และ
ห่างไกลยาเสพติด 
   4.4  ปรับปรุงภูมิทศัน์และการใชป้ระโยชน์ที'ดินอยา่งเหมาะสม 
   4.5  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 
   4.6  บริหารจดัการขยะมูลฝอยและระบบบาํบดันํ�าเสีย 
   4.7  สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชน 
  5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และงาน

ประเพณีท้องถิ�น  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
    5.1  ส่งเสริมและเพิ'มศกัยภาพดา้นการศึกษา  กีฬา  และนนัทนาการ 
    5.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และงานประเพณี 
  6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื*นฐาน  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�    
    6.1  การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้าง  เส้นทางคมนาคมขนส่ง 
    6.2  สนบัสนุนระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
    6.3  พฒันาปรับปรุงโครสร้างการขนส่งในพื�นที' 
  7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที�ดี  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  
ดงันี�  
    7.1  ส่งเสริมและเพิ'มศกัยภาพบุคลากรและหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น  
ใหมี้ความรู้ความเชี'ยวชาญ  และมีทศันคติที'ดีในการทาํงาน  โดยยดึมั'นในหลกัคุณธรรมและจริยธรรม   
    7.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน 
    7.3  พฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นในการบริหารราชการบน 
หลกัธรรมาภิบาล  เพื'อให้เกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยดั  และคุม้ค่า  รวมทั�งเพิ'มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการเพื'อรองรับการกระจายอาํนาจและเพื'อใหป้ระชาชนมีความเชื'อมั'น
และพึงพอใจในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น 
   7.4  เสริมสร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยทางตรง 
   7.5  พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนระดบัตาํบล  และระดบัอาํเภอ 
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 8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน  
ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  

8.1  สนบัสนุนการปฏิบติัการรวมพลงัไทย  ขจดัภยัยาเสพติด 
  8.2  สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

9.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการกระจายอาํนาจ  และการสร้างความเป็นธรรมในการบริหาร

ทรัพยากร  ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา  ดงันี�  
  9.1  สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งชุมชนทอ้งถิ'นกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ'น 
4.7   นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ�น 

  1.  นโยบายด้านการบริหารทั�วไป   จะนาํหลกัการบริหารงานโดยเน้นหลกัการ
บริหารงานที'ดีมาใช้  เพื'อให้เกิดความราบรื' น  สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ'น
ประชาชนศรัทธาการทาํงานของเทศบาล  เกิดความร่วมมือเพื'อพฒันาทอ้งถิ'นให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการทาํงานของเทศบาลทุกขั�นตอน  มีมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจงัและเกิดผลอย่างแท้จริง  เพิ'มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  
กระจายอํานาจในการตัดสินใจสั'งการ  จัดทําแผนพฒันาเทศบาลที' เสริมสร้างระบบคุณธรรม  
จริยธรรม  ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน  สร้างทอ้งถิ'นใหเ้กิดความเขม้แข็ง  และประชาชนมีสุขบน
พื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  พนกังานและเจา้หน้าที'ของเทศบาลจะตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถใน
การบริการประชาชน  มีความซื'อสัตยสุ์จริตเป็นที'ตั�ง 
  2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  จะพฒันาให้เกิดความสมดุลและย ั'งยืนของทุกภาคส่วน
อย่างลงตวั  เปิดโอกาสให้ผูด้้อยโอกาสได้ทาํงานมากขึ�น  สนับสนุนผลิตภณัฑ์ชุมชน  จดัสถานที'
คา้ขายอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานทาํอย่างทั'วถึง  ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน  อบรมอาชีพแก่   
แม่บา้น  จดัตั�งกลุ่มออมทรัพย ์ ปรับปรุงสถานที'ท่องเที'ยว  สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากขึ�น  
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรใหป้ระหยดัและเกิดประสิทธิภาพ  พฒันาระบบการเงินการคลงัของเทศบาล  
สร้างความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี  
          3.  นโยบายด้านสังคม  โดยการส่งเสริมความรักความสามคัคีในชุมชน  ทอ้งถิ'น
ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในทอ้งถิ'นให้มีสันติสุขบนพื�นฐานของวฒันธรรมไทย  สร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  สร้างคุณค่าของคน  ให้การช่วยเหลือเด็ก  สตรี  คนชรา  
คนพิการ  ผูป่้วยเอดส์  ควบคุมดูแลที'สาธารณประโยชน์  ให้มีที'ออกกาํลงักายในร่ม  จดัหาผูน้าํออก
กาํลงักาย  จดัตั�งกลุ่มกีฬาชนิดต่าง ๆ  ให้มีสวนสุขภาพและพกัผอ่นหยอ่นใจ  ส่งเสริมและสนบัสนุน
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ครอบครัวและชุมชน 



 41 

  4.  นโยบายด้านการเมือง   จะสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   กระจายอาํนาจใหม้ากขึ�น  ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั�งทุก
ระดบั  ใหสุ้จริตและเป็นธรรม  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ตรวจสอบการทาํงานของเทศบาลได้
ง่าย  ใหป้ระชาชนเขา้ร่วมรู้  ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ   ในนโยบายต่าง ๆ  จดักิจกรรมประชาธิปไตยอยา่ง
สมํ'าเสมอ  ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นอื'น  ๆ  อบรมความรู้ใหแ้ก่สมาชิกสภาเทศบาล  
และส่งเสริมใหส้มาชิกสภาเทศบาลเขา้รับการอบรม  สนบัสนุนกิจกรรมการเมืองอื'น  ๆ 

   5.  นโยบายด้านการศึกษา  จะพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กก่อนวยัเรียนให้มีมาตรฐาน  และ
คุณภาพตามหลกัวชิาการ  ระเบียบ  กฎหมาย  ที'เกี'ยวขอ้ง  เพื'อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเขา้รับ
การศึกษาในระดบัปฐมวยัไดอ้ย่างมีคุณภาพ  จดัหาสื'อ  หนงัสือ  วสัดุอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ  
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื'อง  ทั�งในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  ให้การสนบัสนุนการฝึก
อาชีพแก่ผูว้า่งงาน  ใหมี้ที'อ่านหนงัสือ  และจดัหาหนงัสือพิมพแ์ก่ชุมชน 
  6.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จะจดัตั�งเครือข่ายการเฝ้าระวงั
ภยัในเขตเทศบาลให้มากขึ�น  จดัหาอุปกรณ์ที'จาํเป็นในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัให้พอเพียง  จะ
ฝึกอบรมใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้และความเขา้ใจถึงภยัต่าง   ๆ    และสามารถป้องกนัภยัเบื�องตน้
ไดเ้อง  จะทาํงานร่วมกบัองค์ภาคเอกชนอย่างเขม้แข็งโดยการป้องกนัและเฝ้าระวงัอาชญากรรมทุก
ช่องทาง  การควบคุมจุดเสี'ยงและสถานที'ไม่ปลอดภยั  การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน สนบัสนุนหน่วย อปพร.  ตาํรวจบา้น  ยามทอ้งถิ'น 

  7.  นโยบายด้านสาธารณสุข  จะนาํวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามยัมาใชใ้ห้มาก
ขึ�น  เพื'อเสริมสร้างสุขภาพ  การป้องกนัโรค  ฟื� นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิที'
จาํเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตตามหลักประกันสุขภาพ  เช่น  สถานที'ออกกําลังกายอย่าง
เหมาะสมมีสถานที'พกัผ่อนหย่อนใจ  มีสวนสาธารณะเพียงพอ  ป้องกนัเหตุของโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ  จดัให้มีนํ� าสะอาด  เพื'อการอุปโภคและบริโภคอยา่งพอเพียง  ให้มีมาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
ควบคุมสินคา้ที'นาํมาจาํหน่ายในตลาด  จดัตลาดสดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ  สถานที'ราชการ
ปลอดบุหรี'   ป้องกนัยาเสพติดในชุมชน  ปรับปรุงโรงฆ่าสัตวใ์ห้ถูกสุขลกัษณะ  ให้มีการบาํบดันํ� าเสีย
ชุมชน  การจดัการเกี'ยวกบัที'อยูอ่าศยัแก่ผูย้ากจนและดอ้ยโอกาส 

8.  นโยบายด้านโครงสร้างพื*นฐาน  จะปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทั'วไป
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภยั  เช่น  ถนนหนทาง  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  สะพาน  แหล่งนํ� า
ชุมชน  สนามกีฬา  ทางเดินเทา้  ท่อระบายนํ� า  ปรับปรุงห้องนํ� าสาธารณะให้ไดม้าตรฐาน  ที'จอดรถ
สาธารณะ  จะติดตั�งป้ายสัญญาณจราจรใหท้ั'วถึง  จะกวดขนัควบคุมสิ'งปลูกสร้างอยา่งเขม้งวดเพิ'มการ
ตรวจสอบสถานบริการนํ�ามนัและแก๊สหุงตม้ 
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 9.  นโยบายด้านศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณท้ีองถิ�นและภูมิปัญญาท้องถิ�น  จะจดั
ใหมี้สถานที'แสดงวฒันธรรมทอ้งถิ'น  มีการเผยแพร่งานประเพณีทอ้งถิ'น  ให้ความสําคญัแก่  ผูสู้งอายุ
และผูท้รงความรู้ของทอ้งถิ'น  ส่งเสริมการรักษาประเพณีอนัดีงามที'มีมาตั�งแต่ดั�งเดิม  การแต่งกายที'
เหมาะสม   ปลูกฝังมารยาทอนัดีงามแก่เด็กและเยาวชน  ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวตัถุในเขต
เทศบาล  จัดขึ� นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ'น  จะส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั'งสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนในวนัสาํคญัต่าง  ๆ 
   

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


