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24 
ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 4.1.1  วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11    

  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 

4.1.2  วิสัยทัศน์ของรัฐบาล 
 

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี  มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพ่ือ
ความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

 

 4.1.3  วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (กลุ่มท่ี  1)  ประกอบด้วยจังหวัด
กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี 

 

  “เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย  
ส่งเสริมการค้าผ่านแดน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

 

4.1.4  วิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี 
 

“ ผู้นําเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้ ” 
 

4.1.5  วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี 
 

“ เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

4.1.6  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
“ เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เป็นตําบลน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพที่ดี  มคีวามสมานฉันท์  ชุมชนม ี 
  ความเข้มแขง็  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด      
  สวยงาม ” 
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4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง  3  ปี  โดยเรียงลาํดับก่อนหลงั (จากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์) 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

4.3    แนวทางการพัฒนาเทศบาลตาํบลบ้านสิงห์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพ้ืนที่  และการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  
โดยมีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1.  เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวกของ 
    ประชาชนในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ   
2.  เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
3.  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
4.  เพื่อให้ประชาชนมีนํ้าอุปโภค-บริโภค  ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
5.  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและการระบายนํ้า 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  ทางเดินเท้า 
2.  การพัฒนาการจารจรและระบบขนส่ง 
3.  การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4.  การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
5.  การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การลงทุน  และการประกอบธุรกิจประเภท

ต่าง ๆ ให้ดําเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคงเพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  รวมทั้งส่งเสริม
คุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

          
 
 
 
 
 
 



 
           26 
 
1.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
2.  เพ่ือส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
3.  เพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
4.  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.  เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุนและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.  พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  สินค้า  OTOP ฯลฯ 
3.  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัย  
    จากสารพิษ 
4.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง  
                     ของชุมชน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานการศึกษา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ รวมท้ังการทํานุบํารุง
ศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา,การศึกษาและนันทนาการ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีคณุภาพ 
2.  เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
3.  เพ่ือเป็นการป้องกันและบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
4.  ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ 
5.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
6.  เพ่ือส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม   
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 
7.  เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.  เพ่ือรกัษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

แนวทางการพฒันา 
1.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.  ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
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3.  ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษา  สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาและทํานุ

บํารุงรักษาศาสนา  อนุรักษฟ้ื์นฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 
1.  เพ่ือส่งเสริมบริหารการศกึษาอย่างมีคุณภาพ 
2.  เพ่ือให้การจัดการด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4.  ส่งเสริมการศึกษา/พัฒนาอย่างต่อเน่ืองสําหรับเด็กด้อยโอกาส 
5.  เพ่ือส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม   
    ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

แนวทางการพฒันา 
1.  ส่งเสริมระบบการศึกษา 
2.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม  
     ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบรหิารและการจัดการด้านสาธารณสขุ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  มีความรู้และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและสามารถป้องกันและแก้ไขโรคต่าง ๆ ได้อย่างทันที  สง่เสริมและ
สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี    โดยมีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1.  เพ่ือให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
2.  เพ่ือรณรงค์และประชาสมัพันธ์ป้องกันโรคต่าง ๆ 
3.  เพ่ือเป็นการป้องกันและสง่เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.  เพ่ือส่งเสริมการออกกําลังการเพ่ือสุขภาพ 
5.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทุกชนิด 

 

แนวทางการพฒันา 
1.  ส่งเสริมความรู้และให้บรกิารสาธารณสุขมูลฐาน 
2.  การสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย 
3.  ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ชุมชนต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่  มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นและเพ่ือ

สร้างจิตสํานึกที่ดีในการดูแลและเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน  โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ 
3. เพ่ือบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 
5. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

แนวทางการพฒันา 
1.  การพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
2.  การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ 
3.  การพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสว่นร่วมลดปริมาณขยะ 
4.  การพัฒนาจัดระบบป้องกันนํ้าท่วมขัง 
5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           6.  การพัฒนาดําเนินการเพ่ือให้มีข้อบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
               สิง่แวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านประสิทธภิาพการเมือง  การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
                    ท้องถ่ิน 
เพ่ือเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน

การเลือกต้ังและกิจกรรมทางการเมือง  รับรู้ข้อมูลข่างสารของทางราชการ  รวมทั้งการปรับปรุงและจัดระบบ
บริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
3.  เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
5.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
6.  เพ่ือพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได 
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แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
2.  พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรู้   
    ความเข้าใจเก่ียวกับเทศบาลตําบล 
3.  พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
4.  พัฒนาปรับปรุงระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับและเอกสารต่าง ๆ  
5.  พัฒนาปรบัปรุงการพัฒนารายได้ของเทศบาลตําบล 
6.  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครือ่งมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอต่อ 
     การปฏิบัติงาน 

 

4.4  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  จึง
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางดังน้ี 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการ 
              ท่องเที่ยว 
 5.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการอนุรักษ์ 
 6.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป,วัฒนธรรม,จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 4.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ได้กําหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  
โดยยึดหลักครรลองตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและจังหวัดราชบุรี  โดยคณะผู้บริหารมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  สามารถบรรลุถึงภารกิจและ
เป้าหมาย  จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์  ดังน้ี 
   1.  นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข 

3.  นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  4.  นโยบายด้านการศึกษา 
  5.  นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

6.  นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

 1.  นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  1.1  เน้นเร่ืองการบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรมและให้ประชาชน
พึงพอใจ  โดยการปรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง  เพ่ือบริการประชาชนให้เร็วกว่าปกติ  ให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  1.2  ปรับขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  ในช่วงพักเที่ยง  และในวันเสาร์เต็มวันโดย
จัดเวรบริการ  เพ่ืออํานวยการสะดวกแก่ประชาชนที่สามารถมารับบริการในวันเวลาราชการ  เช่น  รับชําระ
ภาษีเคลื่อนที่ 

         1.3  ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   เพ่ือบริการประชาชนที่ประสงค์จะขอ
ทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. 2540 
  1.4  ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนให้
ประชาชนได้รับทราบ  ในรูปแบบของแผ่นพับ  เอกสาร  ทางหอกระจายข่าวของเทศบาลและการปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การจัดประชุมสภาฯ สัญจรภายในชุมชน 
 2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข 
  2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถเข้ารับบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้ 
  2.2  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะและกําจัดขยะให้รวดเร็วมิให้มีขยะตกค้าง 
  2.3  การควบคุมดูแลและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆรวมทั้งโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยง 

3.  นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาล  ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน   ให้มีความคิด
ริเริ่มพัฒนาชุมชนของตนเองในรูปของคณะกรรมการชุมชน 
  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนที่เทศบาลจัดต้ังให้เข้มแข็ง  สามารถดําเนิน
กิจการด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  ฯลฯ 
  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและรายได้แก่ประชาชน 
  3.4  ส่งเสริมและดําเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี 
คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดสวัสดิการให้กับประชาชน  เช่น  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียยังชีพคนพิการ  
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ฯลฯ 
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  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุน  การรวมกลุ่มออกกําลังกาย  เพ่ือเช่ือมความสามัคคีและเพ่ือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 4.  นโยบายด้านการศึกษา 
  4.1  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้ารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยการจัดต้ังศูนย์พัฒนาศึกษาเด็กเล็กในเขตเทศบาล  ให้การส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
  4.2  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  สนับสนุนให้มีสถานที่ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล 

5.  นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
5.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย

เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 
 6.  นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.1  ด้านการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย  จะดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
  6.2  พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานด้วยการอบรมให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยได้อย่างรวดเร็ว 
  6.3  ร่วมกับทางอําเภอโพธาราม  ดําเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  6.4   จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย   สาธารณภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 
 7.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  7.1  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ภายในเขตเทศบาลให้มีสภาพดีและได้มาตรฐาน 

7.2  ปรับปรุงท่อระบายนํ้าและระบบระบายนํ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง 
7.3  ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 
 

การกําหนดนโยบายของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารที่กล่าวมา  ได้ดําเนินการอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริงที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    
 
 


