ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ ดังนี้
“ หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี
วัฒนธรรม น้อมนาธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”
4.2 พันธกิจ ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กี ฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นธรรม และคุณภาพชีวิต พัฒนาทางด้านสังคม
การสาธารณสุข
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเมืองน่าอยู่
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน
4.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.3.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง
1.2 บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.4 พัฒนาระบบการจราจร
1.5 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
2.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสานึกให้เกิดความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา
2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทา เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมการกระจายรายได้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
4.2 ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน
4.3 เสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
4.5 สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
4.6 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน
5.3 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์
5.5 ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.2 จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.4 พัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย
6.5 พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
4.4 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอาเภอศรีสัชนาลัย
วิสัยทัศน์ “ศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
พันธกิจ พัฒนาศรีสัชนาลัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่ง ผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่ม
รายได้เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
4.4.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาความยากจน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
1.3 จัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม
1.4 เร่งรัดติดตามให้มีการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
1.5 สนับสนุนการทาการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
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1.8 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม่ที่มีศักยภาพ
1.9 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.10 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น
1.11 จัดระบบแรงงานต่างด้าว
1.12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น
2.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยสะดวกสะอาดร่มรื่นสวยงาม
2.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมืองให้สวยงามและปรับปรุงระบบสาธารณสุข
มูลฐาน
2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที่ยว
2.5 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั่วไป
2.6 การต้อนรับและบริการ
2.7 พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและของที่ระลึก
2.8 พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2 พัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัวและชุมชน
3.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้าและ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
3.4 บริหารจัดการระบบการใช้ที่ดินและแหล่งน้าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3.5 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน
3.6 สร้างความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3.7 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครื อข่ายชุมชนในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน
3.8 พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.9 พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน
3.10 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ “สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพ
อนามัยดีถ้วนหน้า”
พันธกิจ “พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่ม
รายได้รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่ง ยืน”
4.5.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
1.3 จัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม
1.4 พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
1.5 สนับสนุนการทาการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.8 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม่ที่มีศักยภาพ
1.9 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.10 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น
1.11 จัดระบบแรงงานต่างด้าว
1.12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
1.12 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ
2.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
2.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
2.5 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
2.6 การต้อนรับและบริการ
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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3. ส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตศีลธรรมจริยธรรมและสังคม
3.2 พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน
3.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้า และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
3.4 บริหารจัดการระบบการใช้ที่ดิน และแหล่งน้าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3.5 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน
3.6 สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3.7 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนในการจั ดการ
และแก้ไขปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน
3.8 พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.9 พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน
3.10 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.11 พัฒนาศักยภาพศาสนสถานทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเสริมสร้างประเพณี
ให้ยั่งยืน
4.6 แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบาย ด้านการบริหารทั่วไป จะนาหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการ
บริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ประชาชนศรัทธาการทางานของเทศบาล เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการทางานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
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กระจายอานาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การบริการประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยื นของทุกภาคส่วน
อย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทางานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่
ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่
แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ย ว สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากขึ้น
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล
สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
3. นโยบายด้านสังคม โดยการส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน ท้องถิ่น
ส่งเสริมบทบาทและคุณค่า ของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ควบคุมดูแลที่สาธารณประโยชน์ ให้มีที่ออกกาลังกายในร่ม จัดหาผู้นาออก
กาลังกาย จัดตั้ง กลุ่มกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชน
4. นโยบายด้านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข กระจายอานาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสี ยงเลือกตั้งทุก
ระดับ ให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้
ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในนโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่าง
สม่าเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ
5. นโยบายด้านการศึกษา จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และ
คุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสา มารถเข้ารับ
การศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ จัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้การสนับสนุนการฝึก
อาชีพแก่ผู้ว่างงาน ให้มีที่อ่านหนังสือ และจัดหาหนังสือพิมพ์แก่ชุมชน
6. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พอเพียง จะ
ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีค วามรู้และความเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้ นได้เอง
จะทางานร่วมกับองค์ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งโดยการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง

40
การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. ตารวจบ้าน ยามท้องถิ่น
7. นโยบายด้ านสาธารณสุข จะนาวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มาก
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่
จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตตามหลักประกันสุขภาพ เช่น สถานที่ออกกาลังกายอย่าง
เหมาะสมมีสถานที่พักผ่อนหย่อ นใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันเหตุของโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ จัดให้มีน้าสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
ควบคุมสินค้าที่นามาจาหน่ายในตลาด จัดตลาดสดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ สถานที่ราชการ
ปลอดบุหรี่ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ให้มีการบาบัดน้าเสีย
ชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส
8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธา รณะ ประปา สะพาน แหล่งน้า
ชุมชน สนามกีฬา ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ที่จอดรถ
สาธารณะ จะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง จะกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวดเพิ่มการ
ตรวจสอบสถานบริการน้ามันและแก๊สหุงต้ม
9. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะจัด
ให้มีสถานที่แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสาคัญแก่ ผู้สูงอายุ
และผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่
เหมาะสม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขต
เทศบาล จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น จะส่ งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั่งสอนศี ลธรรมแก่
ประชาชนในวันสาคัญต่าง ๆ
***********************************

