ส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนา
เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยวกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ ดังนี้
“ หาดเสี้ ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี
วัฒนธรรม น้อมนาธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”
4.2 พันธกิจ ในการพัฒนาท้ องถิ่น
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณู ปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอสะดวกต่อประชาชน รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็ นธรรม และคุณภาพชีวติ พัฒนาทางด้านสังคม
การสาธารณสุ ข
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน และแก้ไขปั ญหา
ความยากจน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และเป็ นเมืองน่าอยู่
6. พัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่ดี ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่ วน
4.3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วง 3 ปี
4.3.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณู ปการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และคุณค่าทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมือง การบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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4.3.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิน่
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 การบริ หารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง
1.2 บริ การโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
1.3 พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.4 พัฒนาระบบการจราจร
1.5 ก่อสร้างและปรับปรุ งแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริ โภคและการเกษตรกรรม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
2.2 อนุ รักษ์และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างจิตสานึกให้เกิดความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 สนับสนุนและส่ งเสริ มการศาสนา
2.5 ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
2.6 ส่ งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และการมีงานทา เพื่อ
แก้ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่ งเสริ มการกระจายรายได้
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ และคุณค่ าทางสั งคม ประกอบด้ วยแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
4.1 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
4.2 ให้ความรู้ดา้ นสุ ขภาพอนามัยและการบริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน
4.3 เสริ มและสนับสนุนด้านการสาธารณสุ ขอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
4.4 สนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
4.5 สนับสนุนและเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
4.6 สร้างความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองในทุกระดับ
5.2 พัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริ การประชาชน
5.3 พัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และบุคลากรงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.4 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานประชาสัมพันธ์
5.5 ส่ งเสริ มกิจการเทศพาณิ ชย์
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่ วม
6.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
6.4 พัฒนาระบบบาบัดน้ าเสี ย
6.5 พัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุ ขาภิบาล
4.4 กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของอาเภอศรีสัชนาลัย
วิสัยทัศน์ “ศรี สัชนาลัยเมืองมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
พันธกิจ พัฒนาศรี สัชนาลัยให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่ม
รายได้เพื่อรองรับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
4.4.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และแก้ไขปัญหาความยากจน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ
1.3 จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม
1.4 เร่ งรัดติดตามให้มีการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่
1.5 สนับสนุนการทาการเกษตรยัง่ ยืนอย่างครบวงจร
1.6 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรู ปทางการเกษตร
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1.8 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริ การใหม่ที่มีศกั ยภาพ
1.9 พัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.10 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงงานให้สูงขึ้น
1.11 จัดระบบแรงงานต่างด้าว
1.12 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครื อข่ายเกษตรกร
2. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการท่องเทีย่ วยัง่ ยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่ประทับใจมากยิง่ ขึ้น
2.2 ปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยสะดวกสะอาดร่ มรื่ นสวยงาม
2.3 ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของบ้านเมืองให้สวยงามและปรับปรุ งระบบสาธารณสุ ข
มูลฐาน
2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและการตลาดการท่องเที่ยว
2.5 รักษาความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สินให้แก่นกั ท่องเที่ยว และประชาชน
ทัว่ ไป
2.6 การต้อนรับและบริ การ
2.7 พัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้าและของที่ระลึก
2.8 พัฒนาเครื อข่ายด้านการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมความมั่นคงและสิ่ งแวดล้ อมให้ สมดุล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.2 พัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัวและชุมชน
3.3 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยากรดิน ป่ าไม้ แหล่งน้ าและ
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
3.4 บริ หารจัดการระบบการใช้ที่ดินและแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3.5 ลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของเมืองและชุมชน
3.6 สร้างความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิธรรมชาติ
3.7 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและเครื อข่ายชุมชนในการ
จัดการและแก้ไขปั ญหาที่ทนั ต่อสถานการณ์ในระยะเร่ งด่วน
3.8 พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.9 พัฒนาระบบการให้บริ การภาครัฐให้มีมาตรฐาน
3.10 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
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4.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุ โขทัย (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ “สุ โขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุ ขภาพ
อนามัยดีถว้ นหน้า”
พันธกิจ “พัฒนาสุ โขทัยให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่ม
รายได้รองรับการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนื อตอนล่างที่ยงั่ ยืน”
4.5.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ
1.3 จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
1.5 สนับสนุนการทาการเกษตรยัง่ ยืนอย่างครบวงจร
1.6 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรู ปทางการเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
1.8 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริ การใหม่ที่มีศกั ยภาพ
1.9 พัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.10 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงงานให้สูงขึ้น
1.11 จัดระบบแรงงานต่างด้าว
1.12 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครื อข่ายเกษตรกร
1.12 ส่ งเสริ มและพัฒนาสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2. ส่ งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่ประทับใจ
2.2 ปรับปรุ งเส้นทางคมนาคม
2.3 ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของบ้านเมือง
2.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและการตลาดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
2.5 รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้นกั ท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไป
2.6 การต้อนรับและบริ การ
2.7 ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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3. ส่ งเสริมความมั่นคงพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้อมให้ สมดุล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
3.1 ส่ งเสริ มพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตศีลธรรมจริ ยธรรมและสังคม
3.2 พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน
3.3 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยากรดิน ป่ าไม้ แหล่งน้ า และสิ่ งแวดล้อม
อื่นๆ
3.4 บริ หารจัดการระบบการใช้ที่ดิน และแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3.5 ลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของเมืองและชุมชน
3.6 สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ิธรรมชาติ
3.7 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเครื อข่ายชุมชนในการจัดการ
และแก้ไขปั ญหาที่ทนั ต่อสถานการณ์ในระยะเร่ งด่วน
3.8 พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.9 พัฒนาระบบการให้บริ การภาครัฐให้มีมาตรฐาน
3.10 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
3.11 พัฒนาศักยภาพศาสนสถานทุกแห่งให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนและเสริ มสร้างประเพณี
ให้ยงั่ ยืน
4.6 แนวทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มความมัน่ คง พัฒนาสังคม และการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มและสื บสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้ านการบริ หารทั่วไป จะนาหลักการบริ หารงานโดยเน้นหลักการ
บริ ห ารงานที่ ดี ม าใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความราบรื่ น สะท้อนความต้อ งการของประชาชนในท้อ งถิ่ น
ประชาชนศรัทธาการทางานของเทศบาล เกิ ดความร่ วมมื อเพื่อพัฒนาท้องถิ่ นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการทางานของเทศบาลทุกขั้นตอน มี มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและ
ประพฤติ มิ ช อบอย่า งจริ ง จัง และเกิ ดผลอย่า งแท้จริ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารประชาชน
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กระจายอ านาจในการตัด สิ น ใจสั่ ง การ จัด ท าแผนพัฒ นาเทศบาลที่ เ สริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ส่ งเสริ มบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู ้ ความสามารถใน
การบริ การประชาชน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ต้ งั
2. นโยบายด้ านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิ ดความสมดุลและยัง่ ยืนของทุกภาคส่ วน
อย่างลงตัว เปิ ดโอกาสให้ผูด้ ้อยโอกาสได้ทางานมากขึ้ น สนับสนุ นผลิ ตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่
ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มการมี งานทาอย่างทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ มธุ รกิ จภาคเอกชน อบรมอาชี พแก่
แม่บา้ น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากขึ้น
ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล
สร้างความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
3. นโยบายด้ านสั งคม โดยการส่ งเสริ มความรักความสามัคคีในชุ มชน ท้องถิ่ น
ส่ งเสริ มบทบาทและคุ ณค่าของบุ คคลในท้องถิ่ นให้มีสันติ สุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้ าง
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ ควบคุ มดูแลที่สาธารณประโยชน์ ให้มีที่ออกกาลังกายในร่ ม จัดหาผูน้ าออก
กาลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิ ดต่าง ๆ ให้มีสวนสุ ขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ส่ งเสริ มและสนับสนุ น
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชน
4. นโยบายด้ านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข กระจายอานาจให้มากขึ้น ส่ งเสริ มการออกเสี ยงเลื อกตั้งทุ ก
ระดับ ให้สุจริ ตและเป็ นธรรม การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้
ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่ วมรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ในนโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิ ปไตยอย่าง
สม่าเสมอ ร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิ กสภาเทศบาล และ
ส่ งเสริ มให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ
5. นโยบายด้ านการศึกษา จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนให้มีมาตรฐาน และ
คุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับ
การศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ จัดหาสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาให้เพียงพอ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้การสนับสนุ นการฝึ ก
อาชีพแก่ผวู ้ า่ งงาน ให้มีที่อ่านหนังสื อ และจัดหาหนังสื อพิมพ์แก่ชุมชน
6. นโยบายด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดตั้งเครื อข่ายการเฝ้ าระวัง
ภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ ที่จาเป็ นในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้พอเพียง จะ
ฝึ กอบรมให้ประชาชนได้มีความรู ้และความเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ และสามารถป้ องกันภัยเบื้องต้นได้เอง
จะทางานร่ วมกับองค์ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งโดยการป้ องกันและเฝ้ าระวังอาชญากรรมทุกช่ องทาง
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การควบคุ มจุดเสี่ ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. ตารวจบ้าน ยามท้องถิ่น
7. นโยบายด้ านสาธารณสุ ข จะนาวิธีการเสริ มสร้างสุ ขภาพพลานามัยมาใช้ให้มาก
ขึ้น เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ การป้ องกันโรค ฟื้ นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่
จาเป็ นต่ อ สุ ข ภาพและการด ารงชี วิ ต ตามหลัก ประกัน สุ ข ภาพ เช่ น สถานที่ อ อกก าลัง กายอย่า ง
เหมาะสมมี สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ มี สวนสาธารณะเพียงพอ ป้ องกันเหตุ ของโรคติ ดต่อและไม่
ติดต่อ จัดให้มีน้ าสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริ โภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ควบคุมสิ นค้าที่นามาจาหน่ายในตลาด จัดตลาดสดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ สถานที่ราชการ
ปลอดบุหรี่ ป้ องกันยาเสพติดในชุ มชน ปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุ ขลักษณะ ให้มีการบาบัดน้ าเสี ย
ชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยแก่ผยู ้ ากจนและด้อยโอกาส
8. นโยบายด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทัว่ ไป
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย เช่ น ถนนหนทาง ไฟฟ้ าสาธารณะ ประปา สะพาน แหล่ งน้ า
ชุ มชน สนามกีฬา ทางเดิ นเท้า ท่อระบายน้ า ปรับปรุ งห้องน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ที่จอดรถ
สาธารณะ จะติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรให้ทวั่ ถึง จะกวดขันควบคุมสิ่ งปลูกสร้างอย่างเข้มงวดเพิ่มการ
ตรวจสอบสถานบริ การน้ ามันและแก๊สหุ งต้ม
9. นโยบายด้ านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่น จะจัด
ให้มีสถานที่แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเผยแพร่ งานประเพณี ทอ้ งถิ่น ให้ความสาคัญแก่ ผูส้ ู งอายุ
และผูท้ รงความรู ้ ของท้องถิ่น ส่ งเสริ มการรักษาประเพณี อนั ดี งามที่มีมาตั้งแต่ด้ งั เดิ ม การแต่งกายที่
เหมาะสม ปลูกฝั งมารยาทอันดี งามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ ในเขต
เทศบาล จัด ขึ้ น ทะเบี ย นปราชญ์ ท ้อ งถิ่ น จะส่ ง เสริ ม ให้ พ ระภิ ก ษุ ม าอบรมสั่ ง สอนศี ล ธรรมแก่
ประชาชนในวันสาคัญต่าง ๆ
***********************************

