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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
1. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดาเนินการในปีแรก 13 เรื่อง คือ
1) นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบละค้นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ ทางานอย่างอิสระ ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่โดนเฉพาะ
การตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุม
ทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2553
2) เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง
4) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงิน เฟ้อ และราคา
น้ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ามันเป็นการชั่วคราว การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่ง
แก้ปัญหาการทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางทูต
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยประกาศให้ ปี
2554 – 2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์”
7) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การเพิ่มเงินกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ
1 ล้ านบาท การจัดตั้งกองทุนสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ ย 100 ล้ านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ว งเงิน 1,000
ล้านบาทต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย จัดให้มีบัตรเครดิต
พลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ามันหรือ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อเดือน
ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของสูงอายุโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ
600 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท
ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรืองของเกษตรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่า กว่า 5 แสนบาท
อย่างน้อย 3 ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทรวมทั้งจัดทา
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร
8) ยกระดั บ ราคาสิ น ค้ าเกษตรและให้ เกษตรกรเข้ าถึ ง แหล่ ง ทุน โดยดู แลราคาสิ นค้ า เกษตรให้ มี
เสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้า งผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นาระบบจานาสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ เพื่อจัดทาระบบบัตรเครดิตสาหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคา
สินค้าเกษตรที่สาคัญให้รายได้สูง โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า
9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน
โดยสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนใช้ ท รั พ ยากรและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผนวกกั บ องค์ ค วามรู้ ส มั ย ใหม่
เพื่ อยกระดั บ มาตรฐานราคาสิ น ค้ า และบริห าร การเข้า ถึง แหล่ ง ทุ น และการตลาดทั้ งในและต่ างประเทศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสิ นค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่ อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว การส่งออก
10) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
11) จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ทบเล็ ต ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยเริ่ ม ด าเนิ น การในโรงเรี ย น โดยเริ่ ม
ดาเนินการในโรงเรียนนาร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
12) เร่ ง รั ด และผลั กดั น การปฏิรู ปการเมือ งที่ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มอย่างกว้ างขวางแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 291 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวาง
กลไกการใช้อานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ นิติธรรม องค์กรที่ใช้อานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับ
ระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน
13) เร่งนาสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภายใต้ โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง บูรราการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดาริพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมอานวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง
2. นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒ นาและส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบานการยุติธรรม
3. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็ง
มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้ จักดารงตนอยู่โ ดยใช้หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละลายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่พัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้ น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน และการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพั ฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และวัฒนธรรม
นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ 2556 และเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทาง การดาเนินการ รวมทั้งได้มีการ
บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่
ประชาคมอาเซีย น ปี 2558 ครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้ องประชุม 501 ตึกบัญชาการ
ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8
ยุทธศาสตร์ โดยหลั งจากการบู รณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4
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ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20
แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
6. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กรพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับ สนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมี ขีด
สมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
2) นานวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหาร และการจัดการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) ให้คาแนะนาปรึ กษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริห ารจัดการและ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมภิบาล
๕) พัฒนาการเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และน้อมนา
ปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues)
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถของส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกส่วน
ท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาประเทศ
๗. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
ฐานอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูเศรษฐกิจโลก”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีรายเดิมเพิ่ม
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปละผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการค้าโดยพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกการค้าและการลงทุนให้ได้มาตรฐาน
6. พัฒนาระบบ Logistics สนับสนุนการเป็นประตู่สู่เศรษฐกิจโลก
๘. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์
“ชลบุรีนา่ อยูค่ เู่ ศรษฐกิจชัน้ นา อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ
ประตูสเู่ ศรษฐกิจโลก”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความปลอดภัย
เป็นเมืองน่าอยู่
๒. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม มีความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ : เสริ ม สร้า งระบบชุม ชน และสถาบัน ครอบครัว ให้ เ ข้ม แข็ง โดยน้ อ มน า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี ความสุขสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้เกิดการสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบผังเมือง Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างการเข้มแข็งการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
ด้า นการท่อ งเที่ ย วให้ มีค วามหลากหลายได้ มาตรฐานสากล และเป็น ที่ ประทับ ใจของนั ก ท่อ งเที่ ย วระดั บ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาระบบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสู ง
และพัฒนาเกษตรการและสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๙. วิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ชลบุรีนา่ อยู่ คู่อตุ สาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วยัง่ ยืน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีวนิ ัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม
พร้อมพัฒนาตามหลัก ธรรมภิบาล”
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. พัฒนาอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์
๖. พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
๗. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถิ่น และชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนชุมชน
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม
๓. พั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ห รื อ โซน และยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน
๕. พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต ผู้ ด้ อยโอกาส/ขาดโอกาสในสั ง คมให้ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก าร มี อ าชีพ ที่ เ หมาะสม
และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี
๖. ส่งเสริมเกษตร/อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และเข้าถึงตลาด
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานโดยให้
ประชาชรมีส่วนร่วม
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๘. บริการ/จัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล และยกระดับความรู้ทักษะบุคลากรตลอดจนรูปแบบการ
ทางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี
๙. พัฒ นาเครื อข่าย และความร่ว มมือทุกภาคส่ ว นในการเฝ้ าระวังเตือนภัยทางสั งคมสิ่ งแวดล้ อม
และภัยธรรมชาติ
๑๐. ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
๑.๑ พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ
๑.๒ จัดการแหล่งน้าให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนใช้ใ นด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม/อุปโภค
และการท่องเที่ยว
๑.๓ พัฒนาถนน/สะพาน ให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
๑.๔ ปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางคมนาคม ความเชื่ อ โยงสู่ ก ารพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ การ
ท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๕ พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนถนน
๑.๖ พัฒนาระบบไฟฟ้า
๑.๗ ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน
๑.๘ พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
๑.๙ พัฒนาระบบผังเมือ/และงานการควบคุมอาคาร
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๒.๑ พัฒนารูป แบบวัฒ นธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โ ดยชุมชนมีส่ วนร่วมจัดการ
และสร้างจุดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
๒.๒ กาหนดโซน/รูปแบบท่องเที่ย ว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน
๒.๓ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ชุมชน
๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
๒.๕ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
๒.๖ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๒.๗ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๓.๑ ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารการจัดสรรน้า/ระบบนิเวศน์ที่
เหมาะสม
3.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ ด้วยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่
เหมาะสม
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4.2 ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม
4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค
4.4 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทาและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ /บารุงรักษาซ่อมแซม
ให้พร้อมสาหรับการรองรับพัฒนา
4.7 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.8 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ
4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้าเสีย และมลภาวะอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
5.2 ปลูกฝังจิตสานึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม/
มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี
5.3 อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม
5.4 ส่งเสริมเครือข่าย/จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 พัฒนาทักษะผู้นา ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 พั ฒ นาหน่ ว ยงาน/ศั ก ยภาพบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ให้ มี ทั ก ษะ/เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
7.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 การป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด
7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจาทุก ๆ วัน
7.4 สนับสนุนการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เกษตรกรรมธรรมชาติ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ครอบคลุม
ทั่วถึง และมีมาตรฐาน
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2. พัฒนาระบบการวางผังเมืองของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเป็นศูนย์กลาง
การบริการสาธารณะของท้องถิ่นระดับอาเภอ
3. พัฒนาระบบแหล่งน้าคูคลองเพื่อการกักเก็บน้าและการระบายน้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อ
ต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรและระบบชลประทาน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตเทศบาลให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติลดความ
เหลื่อมล้าของสังคมและชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมระบบภาคการเกษตร และการเกษตรและการประกอบอาชีพของเกษตรกรใน
พื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นชุมชนที่ปลอดการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี
6. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
7. พัฒนาการศึกษาและการกีฬาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ให้มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่สังคม/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
8. พัฒนาสภาพแวดล้อมสองข้างทางและภายในชุมชนให้มีความร่มรื่น มีความน่าอยู่มีความสะอาด
และเป็นชุมชนปลอดมลพิษ
9. พัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ มีสมรรณนะและมีความเป็น
มืออาชีพ เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธสาสตร์การพัฒนา (Strategy)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัด ระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกันบรรเทาสาธารณสุขภัย
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ตามวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค –สาธารณูปการ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ และนาไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการจัดการสาธารณะที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการในทุกๆด้าน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและแระสาธารณะซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของเทศบาลที่จะต้อง
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และขยายเขตให้ทั่วถึง และมีมาตรฐาน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มบ ารุง ถนน สะพาน และระบบระบายน้ าภายในเขตเทศบาล
และพื้นที่เชื่อมโยงให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล และพื้นที่เชื่อมโยง
ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
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3) ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มบ ารุ ง ระบบประปาสาธารณะในเขตเทศบาล และพื้ น ที่
เชื่อมโยงให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
4) ก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงระบบชลประทาน แหล่งน้าเพื่อการเกษตรขุดลอกคูคลอง
หนอง บึง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้าและการกักเก็บน้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชี พและมีความ
มั่นคงในการดารงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณและมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมมีความรอบรู้เท่ าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คม มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
ของประชาชน และมุ่งส่งเสริมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของสังคมไทยที่ต้องเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรวัยผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน และการจัดบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีมาตรฐาน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเทศบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4) ส่ งเสริมสนับ สนุนและทานุบารุงสถาบันทางศาสนา และการธารงรักษาไว้ซึ่ง ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมมายาวนาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ล ดน้อยลงและปลอดยาเสพติดในที่สุด
มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาลให้ มี ค วามพร้ อ มมี ค วามเข้ ม แข็ ง
และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันฯ บาบัด ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยง
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย และความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ตามวิธีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวตาบลเกาะจันทร์
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนประกอบอาชีพในลักษณะเกษตรกรรมพึ่งตนเอง
หรือเกษตรกรรมธรรมชาติ เน้นการทาการเกษตรแบบปลอดสารพิษและการลดการใช้สารเคมี ดารงชีวิตตาม
แนวทางพระราชดาริ “ปรั ชญาเศรษฐกิจ ” ส่งเสริมให้เกษตรกรมรการรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์
ร่วมแรงร่วมใจกันในการดาเนินการในด้านการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เ ข็มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒ นา รวมทั้งประสานความร่ วมมือกับหน่ว ยงานภาคธุรกิจ หน่ว ยงาน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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2) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิจ การพาณิ ช ย์ การตลาด การกระจายผลผลิ ตของเกษตรกร
และสินค้าชุมชน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก าพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
1) มี จุ ด หมายเพื่ อปรั บ และรัก ษาสภาพแวดล้ อมภายในชุ มชนให้ มีค วามเป็ นเมื องน่า อยู่
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม และเป็ นเมืองที่ปลอดขยะมลพิษทุกรูปแบบ โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคล และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพและมีสมรรถนะในความเป็นมื ออาชีพ
ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทางานร่วมกัน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาล
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงานให้มี
ความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอสาหรับการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน และการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็น
ธรรม
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