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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ”
พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์ และในชุมชนให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสาคัญแห่งรัฐ เพื่อสร้างระบอบการปกครองตามหลังประชาธิปไตย
อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกระดับ
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริ มส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมาย ( GOAL)
1. เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งรวมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนทาง
สังคมของชุมชนแม่สะเรียง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อาเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนในท้องถิ่น เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุก
วิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน
3. การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ปูองกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
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4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย รวมทั้งการสนับ สนุน วัส ดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทางานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน

7. ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
8. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ทะนุ บารุง ศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดยการจัดการของชุมชน
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล
1. ส่งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน องค์ก รเอกชน ส่ วนราชการ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สื่อสารมวลชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินวิถีชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญญาธรรม
สามัคคีธรรมและคารวะธรรม
3. บริหารราชการเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการกีฬา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับ สนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้เป็นระบบ โดยเน้นการปูองกัน โรค รวมทั้งการ
เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการดังนี้
1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
2) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
6) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และ
ที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
1. ศึกษา สารวจ ความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐาน
3. พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีความสะอาด
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอาเภอแม่สะเรียง
อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. ส่งเสริมการให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
2. ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในทางสร้างสรรค์และดีงาม
เพื่อให้เป็นกาลังที่สาคัญของชาติ
4. สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนชราและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามปกติ
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5. สนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประชาคม และฐานะทางการเงินของเทศบาล
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่เน้นความ
เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
2. ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะ ในการประกอบอาชีพแก่สตรีตามความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิต ในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
5. ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับ และจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
6. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม
7. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
ให้ ความสาคั ญด้ านศาสนาทุก ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นซึ่ งเป็ นต้ นทุ นทางสั งคมของชุม ชน
แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อาเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
วัตถุประสงค์
1. ทานุบารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
2. ใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
วัตถุประสงค์
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1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสานึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
3. เพือ่ อนุรักษ์ฟื้นฟู องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1. ทานุบารุงศาสนา ทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาหลักทั้ง 3
3 ศาสนา
ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์และ
อิสลาม
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดงานประเพณีที่สาคัญของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถชี ีวิตของ
ประชาชน

1.จัดกิจกรรมประเพณีทอ้ งถิน่
ที่สาคัญทุกประเพณี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ประเพณีออกหว่า
2.ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง
3.ดาเนินการประเมินผลการจัดงานเพือ่
หาแนวทางพัฒนา
4.ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมวันจัดเตรียมงาน
(วันดา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ศาสนาเป็นเครื่อง
กล่อมเกลาจิตใจ ให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเป็นสุข
เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
1.เพื่อสร้างการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
2.เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทีม่ ีองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมครบถ้วน

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
ด้านศาสนา

ผู้รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม
ทุกกอง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมในชุมชน

กองการศึกษา

ทุกกอง

จานวนโครงการ ที่
เทศบาลดาเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

กองการศึกษา

ทุกกอง

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)

ตัวชี้วดั (Kpi)

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

1. ส่งเสริมศาสนาหลักทั้ง 3
จานวนโครงการ จานวน 3
ศาสนา พุทธ คริสต์และอิสลาม โครงการ

3 โครงการ

2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ จานวนกิจกรรม และจานวน
ประเพณี โดยการจัดการชุมชน โครงการ ที่มีการอนุรักษ์ สืบทอด
ปกปูอง ฟื้นฟูและพัฒนา จานวน
9 โครงการ

ศาสนาพุทธ จานวน 7
โครงการ
ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม จานวน 2
โครงการ
จานวนโครงการ 5
โครงการ
ออกหว่า ลอยกระทง
สงกรานต์ แห่เทียนเหง
ปอยส่างลอง

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

- จานวนโครงการประเพณี
5 โครงการ
- ผลงานการประชาสัมพันธ์

-จานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
-ความพึงพอใจของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

เป้าหมายภายใน 5 ปี
55

56

57

58

59

3
โครง
การ
9
โครง
การ

4
โครง
การ
9
โครง
การ

5
โครง
การ
9
โครง
การ

5
โครง
การ
9
โครง
การ

5
โครง
การ
9
โครง
การ

รวม
5 ปี
22
โครง
การ
45
โครง
การ

5
โครง
การ

5
โครง
การ

5
โครง
การ

5
โครง
การ

5
โครง
การ

25
โครง
การ

70%

75%

80%

85%

90%

95%

ร้อยละ 70%
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล
เป้าหมาย
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ควา ม
เจริญแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วัตถุประสงค์
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
2. แผนอัตรากาลัง
3. ระบบเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
4. ระบบค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
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5. ค่าเช่าบ้าน
6. ค่าเล่าเรียนบุตร
7. ค่ารักษาพยาบาล
8. ค่าตอบแทนพิเศษ
9. การเดินทางไปราชการ
10. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม
11. การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล
แผนงาน
1.การจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งงบประมาณรองรับงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ ที่สาคัญ
ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม วันที่ 12
สิงหาคม วันรัฐธรรมนูญ วัน
เทศบาล ฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อเทิดทูนสถาบัน

ตัวชี้วัด
มีการจัดตั้ง
งบประมาณรองรับ
การจัดงานรัฐพิธี

ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบร่วม
ทุกกอง

แผนงาน
2. การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งงบประมาณรองรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
2. การประชาสัมพันธ์ การจัดการ
เลือกตั้ง
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบริสุทธิ์
ยุติธรรม

ตัวชี้วัด
มีการจัดตั้ง
งบประมาณการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทุกปี

ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบร่วม
ทุกกอง

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

สานักปลัดฯ

ทุกกอง

1.ตั้งงบประมาณรองรับสาหรับการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรในองค์กร
5.การจัดหาวัสดุ และ 1.การวางแผนการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
2.ดาเนินการตามแผนการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
6. สร้างนวัตกรรม
1. นารูปแบบการวิจยั มาใช้ในการ

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

จานวนโครงการด้าน
การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
จานวนคน
จานวนงบประมาณ

สานักปลัดฯ

ทุกกอง

เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น

แผนจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์

ทุกสานัก/กอง

ทุกฝุายในกอง

เพื่อพัฒนางานให้มี

ปีละ 1 นวัตกรรม

ทุกสานัก/กอง

ทุกฝุายในกอง

3.การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม

4.แผนงานพัฒนาบุ
คลการ
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ใหม่ ๆ ในการทางาน

ทางาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. พัฒนาระบบการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ
เว็บไชต์ วิทยุ
7.การบริหารงานตาม 1.หลักนิติธรรม เผยแพร่กฎหมาย
หลักธรรมาภิบาล
และบังคับใช้อย่างเป็นธรรม
โดยเฉพาะ การจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วม
-ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของเทศบัญญัติ
- ลงวารสาร เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณ
- ออกกระจายเสียง
- เทศบาลสัญจร
2.หลักคุณธรรม
การทางานของเทศบาลไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้บริหารมอบหมายงาน
ให้กับพนักงานตัดสินใจในบางเรื่อง
ให้พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็น สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับ
พนักงานลูกจ้าง
แผนงาน
7.การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(ต่อ)

ประสิทธิภาพใน
นวัตกรรม ใหม่ ๆ

งานวิจัยปีละ 1
ผลงาน

การบริหารงานเป็นตาม
หลักธรรมาภิบาล

มีโครงการรองรับการ
ทางาน
มีการทาปฏิญญา
ร่วมกันของผู้บริหาร
สภา ข้าราชการ
มีการนา นวัตกรรม
ใหม่ มาใช้ ปีละ 1
นวัตกรรม

ทุกสานัก/กอง

ทุกฝุายในกอง

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
3.หลักความโปร่งใส
-การสร้างปฏิญญาสามฝุาย คือ
ฝุายผู้บริหาร สภา และข้าราชการ
บันทึกเจตนารมต่อต้านการทุจริต
ทุกกรณี
-ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้
อย่างแท้จริง อาจมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุก
ขั้นตอน ปูองกันการทุจริต
(นวัตกรรม)
4.หลักการมีส่วนร่วม
- กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกเป็น
เจ้าของชุมชน เพือ่ ให้ประชาชน
เห็นความจาเป็น และความสาคัญ
ในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
5.หลักความรับผิดชอบ
- เทศบาลต้องมีความรับผิดชอบ
และจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัดทาบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
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พนักงาน ในการแก้ไขปัญหาให้กบั
ชุมชน
6.หลักความคุ้มค่า
- เทศบาลกาหนดนโยบายประหยัด
โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้
ถูกกว่าราคาประมาณการ

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)
1.การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั (Kpi)

เป้าหมายภายใน 4 ปี
57
58

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

55

56

50%

60%

65%

70%

59

รวม

75%

80%

80%

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
2. ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ

ยังไม่ได้เก็บข้อมูล

70%

75%

80%

85%

90%

90%

3. ได้รับรางวัล การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ชมเชย

อันดับ
1

อันดับ
1

อันดับ
1

อันดับ
1

อันดับ
1

อันดับ
1 ห้าปี
ซ้อน

80%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

4.ได้รับรางวัล พระปกเกล้า
2.ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริหารงานของเทศบาล

2.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลใน 4 มิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
การบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ขเป็ น ระบบ ปู องกั น โรคระบาดได้ ทั น เวลา ประชาชนมีสุ ข อนามั ย ที่ ดี มี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
2.ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค
2. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการปูองกันโรคแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
1 ส่งเสริมสุขภาพ

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1.จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
2.อสม. เป็นเครื่องมือผลักดันและ
กาลังหลักในการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
3.การใช้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2 คุ้มครอง
1.จัดกิจกรรม/โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ผู้บริโภค เช่น โครงการอาหาร
ปลอดภัย
โครงการธงฟูา ฯลฯ
2.ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค
3 การควบคุมและ 1.จัดกิจกรรม/โครงการ รณรงค์
ปูองกันโรค
ปูองกันโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน

ตัวชี้วดั
โครงการส่งเสริม
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบร่วม
อสม. ชุมชน
สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาล

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
และราคาย่อมเยา

จานวนโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
และ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

กองสาธารณสุข

อสม. ชุมชน
สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาล

การปูองกันและควบคุม
โรคมีประสิทธิภาพ

จานวนโครงการ
ควบคุมและปูองกัน
โรค หรือ

กองสาธารณสุข

แผนงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
แผนปูองกันโรค
หรือ ยอดผู้ติดเชื้อ
ลดลง

ผู้รับผิดชอบหลัก

อสม. ชุมชน
สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบร่วม

4 การบริหาร
จัดการขยะ

5 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
2.การควบคุมโรค เช่น การฉีดพ่น
ควัน การฉีดวัคชีน ปูองกันพิษสุนัข
บ้า ฯลฯ

1.จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการ การบริหารจัดการขยะ
คัดแยกขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
3.การจัดหาพื้นที่สาหรับกาจัดขยะ
อย่างถูกวิธแี ละเป็นระบบ
4.สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ทั้งในระดับชุมชน ตาบล
และอาเภอ
1.จัดกิจกรรม/โครงการในการจัดการ สิ่งแวดล้อมทีด่ ี
สิ่งแวดล้อม ของเทศบาลให้มีความ
สวยงาม น่าอยูอ่ าศัย
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. การจัดการกลิ่นเน่าเหม็นทาง
ระบายน้า

โครงการกิจกรรม
หรือ การลดปริมาณ
ขยะ หรือ ความพึง
พอใจของประชาชน

กองสาธารณสุข

ทุกกอง

โครงการกิจกรรม
หรือ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

กองสาธารณสุข

ทุกกอง
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4.การเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)
1. สิ่งแวดล้อมดี

2. ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

ตัวชี้วดั (Kpi)

1.1 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ยังไม่เคยวัด
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
-ด้านความสะอาด
-ด้านงานสุสาน
-ด้านกลิ่น
-ด้านระบบระบายน้า ชลประทาน
1.1 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ยังไม่เคยวัด
เกี่ยวกับการปูองกันโรค
1.2 อัตราผู้ติดเชื้อจากโรคติดต่อลดลง

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

ตัวชี้วดั (Kpi)

3. การจั ด การขยะมู ลฝอย 1.3 อัตราขยะลดลงต่อวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม

70%

75%

80%

85%

95%

95%

70%

75%

80%

85%

95%

95%

ไข้เลือดออก 1 คน
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
พิษสุนัขบ้า ไม่มี
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ไข้หวัดนก ไม่มี
ไข้ ห วัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่
ไม่มี
เอดส์ มี 3 ราย

จุดมุ่งหมาย (Gold)

55

เป้าหมายภายใน 5 ปี
56
57
58
59

3 ตัน

3 ราย

55

3ราย

3ราย

3ราย

3ราย

เป้าหมายภายใน 5 ปี
56
57
58
59

1.5ตัน 1 ตัน

1ตัน

1 ตัน

1ตัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การศึกษาทีท่ ันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
3. เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบหลัก
1.จัดตั้งศูนย์พัฒนา
-ส ารวจความต้ อ งการในการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ น า ศู น ย์ เ ด็ ก 1 ศู น ย์ กองการศึกษา
เด็กเล็ก
จัดตั้งศูนย์
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล ในปี 55
แม่สะเรียง
-กาหนดในแผนพัฒนาเทศบาล
-จั ดส รร งบ ป ระ มา ณ รอ งรั บ
ภารกิจ
-ติดตามและประเมินผล
2.อาหารกลางวั น
-ข้อมูลเด็กนักเรียน (ประสานงาน จั ดสรรอาหารกลางวั น อั ต ร า ส่ ว น เ ด็ ก
กองการศึกษา
อาหารเสริมนม
ยอดเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
อาหารเสริมนม ได้อย่าง นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
มีประสิทธิภาพ
อ า ห า ร ก ลา งวั น
-การจัดสรร (ประสานโรงเรียนรับ
ข อ ง นั ก เ รี ย น
เงินอุดหนุน)
ทั้งหมด
3. สร้า งเทศบาล -ประสานงาน สถานศึ ก ษา ที่ มี
เพื่อ ส่งเสริมการเรีย นรู้ มีการสนับสนุนการ
กองการศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้
วิ ช า เรี ย น ด้ า นก า รป ก ค รอ ง
ทั้งในระบบ นอกระบบ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ท้องถิ่น หรือที่สนใจ มาเรียนนอก
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เข้ามาศึกษาเรียนรู้
สถานที่เทศบาล โดยใช้วิทยากร
อัธยาศัย
ในเทศบาล
ภายในเทศบาล
แผนงาน
แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบหลัก
4. ส่งเสริมศูนย์การ
-ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้
กองการศึกษา
เรียนรู้ภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชน 2 ศูนย์ และ
(ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม
ชุมชน
อาจเพิ่มขึ้นใน
และ คริสเตียน)
อนาคต
5.ส่งเสริมหลักสูตร
-ทา บันทึกข้อตกลงร่วม กับ
เพื่อให้เด็กเยาวชน
บรรจุหลักสูตร
กองการศึกษา
การศึกษาท้องถิ่น
หน่วยงานการศึกษา จัด
นักเรียน นักศึกษาได้ซึม
ท้องถิ่นใน
การศึกษาให้มหี ลักสูตรท้องถิ่น
ซับความเป็นท้องถิ่น
สถานศึกษา 1
อย่างน้อย 30 % และให้มี
และเรียนรู้วัฒนธรรม
หลักสูตร
กิจกรรมประเพณีออกหว่า บรรจุ
อันดีงามของท้องถิ่น
ในหลักสูตรด้วย

ผู้รับผิดชอบร่วม
สานักปลัดฯ
กองช่าง
กองคลัง

โรงเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุน

สานักปลัดฯ
(สนับสนุน
วิทยากร)

ผู้รับผิดชอบร่วม
ชุมชนที่ร่วม
โครงการ

โรงเรียน สพฐ.
วิทยาลัยชุมชน
กศน.
ฯลฯ

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)
1เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง

ตัวชี้วดั (Kpi)
จานวนเด็กก่อนวัยเรียน ได้เข้า
เรียนในศูนย์

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

55

56

เด็กที่อยู่ในเกณฑ์ 40 80%
คน

85%

เป้าหมายภายใน 4 ปี
57
58
90%

95%

59

รวม

95%

95%
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2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามภารกิจถ่ายโอน

3 เทศบาลเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1.2 จานวนเด็ก ได้รับอาหาร
กลางวันตามเกณฑ์ที่
รัฐบาลกาหนด
1.3 อาหารเสริมนม

3.1 หลักสูตร อบรมสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา ในด้านการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างน้อย 1
หลักสูตร

รัฐบาล 60%
เทศบาล 40% ของ
นักเรียน ป1. – ป.6
จัดสรร เด็ก ป1.-ป.6
ข้อมูลเด็ก 10 มิ.ย.
54
มีนักศึกษาโรงเรียน
ทองสวัสดิ์ฯ และ
โรงเรียนบ้านโปุงมา
ศึกษาเรื่องการเมือง
การปกครอง และ
เรื่องการปูองกันภัย

100%

100%

100%

100%

100%

100%

260
วัน

260
วัน

260
วัน

260
วัน

260
วัน

260
วัน

1
หลัก
สูตร

1
หลัก
สูตร

1
หลัก
สูตร

1
หลัก
สูตร

1
หลัก
สูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าทั่วถึง
เป้าหมาย
การบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใส วางรากฐานการท างานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยเน้ น
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐานและครอบคลุม
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและสารวจความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟูาสาธารณะ การประปา
3. ปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
วัตถุประสงค์
1. ก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้า ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าทั่วถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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หลัก
สูตร
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แผนงาน
1.การจัดการ
สาธารณูปโภค

2.การปรับปรุง
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1.สารวจความต้องการ
สาธารณูปโภคที่ขาดแคลน
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น การไฟฟูา ประปา ฯลฯ
3.ติดตามผล แจ้งประชาชนทราบ

วัตถุประสงค์
เพื่อการจัดการ
สาธารณูปโภคครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
จานวน
สาธารณูปโภคที่
คลาดแคลน

ผู้รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบร่วม
กองสาธารณสุข

1. สารวจความเสียหายของ
สาธาณูปโภค สาธารณูปการ เช่น
ไฟฟูาสาธารณะ ถนน ทางเท้า ราง
ระบายน้า
2.ตั้งงบประมาณรองรับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
3. ดาเนินการ และติดตาม
ประเมินผล
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ
5. การปูองกันตลิ่งพังลาน้ายวมและ
ลาน้าแม่สะเรียง
6. กาลชลประทาน ลาเหมือง มีนา้
ใช้เพื่อการเกษตร

เพื่อให้สาธาณูปโภค
สาธาณูปการ สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-รายงานการ
ซ่อมแซม
-รายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง
-หนังสือ
ประชาสัมพันธ์
-ภาพถ่าย
-ความพึงพอใจของ
ประชาชน

กองช่าง

กองคลัง
พัสดุ

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)

ตัวชี้วดั (Kpi)

1. สาธารณู ป โภคมี 1.1 น้ าประปาครอบคลุ ม ทุ ก
คุณภาพ
ครัวเรือน
1.2 ไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการ
ร้อ งเรีย นมา ได้รับ การปรับ ปรุง
ซ่อมแซม
1.3 ขยายเขตไฟฟูา ไปยังจุดที่ยัง
ขาดแคลน
2. ถนน
2.1 ถนนที่ไม่ได้รับการก่อสร้า ง
ได้รับการก่อสร้าง
2.2 ถนนได้รับการซ่อมแซม

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

เป้าหมายภายใน 5 ปี
57
58

55

56

มีน้าประปาใช้ประมาณ 90%
90% ของพื้นที่
ไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการ 100%
ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ การแก้ ไ ข
100%
มี ไ ฟ ฟู า ส า ธ า ร ณ ะ ใ ช้ 90%
ประมาณ 90% ของพื้นที่
ถนน 1 เส้นทาง
-

95%

100%

100%

ถนนที่ชารุด 3 เส้นทาง 10 ม.
ระยะทางประมาณ 10 ม/
เส้นทางรวม 30 เมตร
1

59

รวม

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

1 เส้น

-

-

-

-

10 ม.

10 ม.

-

-

30ม.

-

-

-

-

-
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3. ท่อระบายน้า

เส้นทาง
2.3 ทางเท้าได้รับการปรับปรุง
ชารุด 1 เส้นทาง
3.1 ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า รางระบายน้ าที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ 2
ครอบคลุมทุกจุด
สร้าง 12 เส้น
เส้น

2
เส้น

2
เส้น

2
เส้น

4
เส้น

12
เส้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณะภัย
เป้าหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
วัตถุประสงค์
1. ให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
2. ให้ความช่วยเหลือ สนธิกาลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอาเภอแม่สะเรียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณะภัย
แผนงาน
1.การปูองกันและ

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1. รั้วชายแดน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน ศตจ. ศตอ. งานปูองกันและ

ผู้รับผิดชอบร่วม
กองคลัง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

แผนงาน
2.การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

(ให้การสนับสนุน จังหวัด
อาเภอ ในการสนธิกาลัง และ
จัดตั้งเวรยามหมู่บ้าน และการ
แจ้งเบาะแส)
2. รั้วชุมชน
(มีแผนปูองกันยาเสพติด
จัดตั้งอาสาสมัครแจ้งข่าว
สร้างช่องทาง แจ้งข่าว เว็บ
ทางไชต์ ประชาสัมพันธ์ภยั ยา
เสพติด
3. รั้วสังคม
(รวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยง สารวจ
แหล่งสถานบันเทิง ร้านเกมส์ ฯลฯ
ขอความร่วมมือสถานบันเทิง ส่งเสริม
กีฬาต้าน ยาเสพติด
4. รั้วโรงเรียน
(สารวจกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการปูองกันยาเสพติด)
5. รั้วครอบครัว
(เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
การประชาสัมพันธ์ความสาคัญของ
ครอบครัวในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด
แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1. เตรียมการ
1.1เตรียมกาลังคน (ทา
แผนการจัดฝึกอบรม อปพร.
และทบทวนแผนปฏิบัตกิ ารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ )
1.2สารวจวัสดุ อุปกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้ดี
1.3 ทาแนวปูองกันตลิ่งพัง
แม่น้ายวม และแม่น้า
แม่สะเรียง
2. ดาเนินการ
(ดาเนินการตามแผนปูองกัน
ภัยเทศบาล ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน เช่น เจ็ดวันอันตราย ไฟ
ปุา ภัยแล้ง หมอกควัน ฯลฯ)
3. เยียวยาเมื่อเกิดภัย
(สารวจความเสียหาย และให้การ

บรรเทาสาธารณะภัย
สานักปลัดฯ

กองสาธารณะสุข

ประชาสัมพันธ์พิษภัย
ของยาเสพติด ปีละ 1
โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
สารวจแหล่งข้อมูล
สถานบันเทิง ร้าน
เกมส์ และทาหนังสือ
ขอความร่วมมือ
จัดกีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนอย่างน้อย 1
โครงการ/ปี
โครงการฝึกอบรม
ปูองกันยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน อย่าง
น้อย 1 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ความสาคัญของ
ครอบครัวในการ
แก้ไขยาเสพติด

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบหลัก
เพื่อให้มีกาลังคนพียงพอและ จัดฝึกอบรมเพิ่ม
งานปูองกันบรรเทา
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร. ปีละ สาธารณภัย
20 คน
จัดฝึกอบรมทบทวน/
ซ้อมแผน ปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบร่วม
สานักปลัดฯ

ของบ อบจ.
งบจังหวัด
งบกรมส่งเสริม
โครงการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
ครอบคลุมทุกด้าน
จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราว ณ
สานักงานเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง
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ช่วยเหลือ ระดมกาลัง ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย อย่างเร่งด่วน ตาม
แผนปูองกันภัยเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง

และศูนย์อานวยการ
ให้การช่วยเหลือ
อย่างน้อย 1 ศูนย์

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)
1.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั (Kpi)
1.1การจัดระเบียบสังคม สารวจ
ข้อมูลสถานบันเทิง ร้านเกมส์ ที่จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 มีโครงการด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างน้อย 2 โครงการ ได้แก่
โครงการรณรงค์ และ อบรมแก่เด็ก
นักเรียน
1.3โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
อย่างน้อย 2 โครงการ
2.1ฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ปีละ 1
ครั้ง
2.2 ฝึกซ้อมแผนปูองกันภัย อย่าง
น้อย 3 แผน เช่น ไฟไหมไฟปุา
หมอกควัน อุทกภัย และ ปูองกัน
อุบัติเหตุ

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

เป้าหมายภายใน 5 ปี
57
58

55

56

ไม่มีข้อมูลเดิม

100%

100%

100%

มี 1 โครงการ ไม่
ครอบคลุม
5 รั้ว

2
โครง
การ

2
โครง
การ

มี 1 โครงการ ไม่
ครอบคลุม
5 รั้ว
มีการฝึกอบรม 1
ครั้งต่อปี

2
โครง
การ
1
โครง
การ
1
โครง การ
3
แผน

มี 1 โครงการ ไม่
ครอบคลุม ทุกภัย
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รวม

100%

100%

100%

2
โครง
การ

2
โครง
การ

2
โครง
การ

10
โครง
การ

2
โครง
การ

2
โครง
การ

2
โครง
การ

2
โครง
การ

10
โครง
การ

1
โครง
การ
1
โครง การ
3
แผน

1
โครง
การ
1
โครง การ
3
แผน

1
โครง
การ
1
โครง การ
3
แผน

1
โครง
การ
1
โครง การ
3
แผน

5
โครง
การ
5
โครง
การ
15
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย
ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การสนั บ สนุ น การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ คนชรา ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
3. ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
2. มีสถานธนานุบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงาน
แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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1.สนับสนุนเบี้ยยัง 1. สารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ขึ้น
ชีพ
ทะเบียนผู้สูงอายุ
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพ
3. จัดตั้งงบประมาณรองรับ
จ า นวนผู้ สู งอา ยุ ผู้ พิ ก า ร
ผู้ปุวยเอดส์
4. ด า เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ขึ้ น บั ญ ชี การย้ า ย การแทน
ฯลฯ
2. จัดตั้ง
1.ส ารวจ แนวทาง วิ ธี ก าร
สถานธนานุบาล ดาเนินงาน
2.จัดงบประมาณรองรับ
3.เปิดดาเนินการ
4.ประเมินผล

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม

จ า น วน ผู้ มี สิ ท ธิ์
ได้รับและขึ้นบัญชี
ไว้

เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ 1. สถาน
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ธนานุบาล
เศรษฐกิจ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

กองคลัง

ทุกส่วนราชการ

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)

ตัวชี้วัด (Kpi)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(base line)

55

เป้าหมายภายใน 5 ปี
56
57
58
59

รวม

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ 1.1 จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับ ผู้สูงอายุ 347 คน 100% 100% 100% 100% 100% 100%
เด็ก คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 37 คน
เอดส์ 4 คน
1.2 จานวนผู้พิการที่ได้รับ คนอายุ 59 จะขึ้น
เบี้ยยังชีพ
60 จานวน 56 คน
1.3 จานวนผู้ปุวยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ
2. ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หา 2.1 การดาเนินการจัดตั้ง ยังไม่มี
สารวจ ดาเนิน ข า ด คงที่ กาไร กาไร
ด้านเศรษฐกิจ
สถานธนานุบาล
ข้ อ มู ล ก า ร ดุน
แ ล้ ว จัดตั้ง
เสร็จ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาริ
3. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม
4. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง (พ.ศ.2559-2562)
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิตในลัก ษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสวยงาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสวยงาม
2. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงาน
1. ส่งเสริมอาชีพ
และการรวมกลุ่ม
อาชีพ

2. การหาตลาด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
3. การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

แนวทาง/วิธีดาเนินงาน
1.นาเข้าข้อมูล โครงการอาชีพจาก
แผนชุมชน พิจารณาตามลาดับ
2. ส่งเสริมการจดทะเบียนกลุ่ม
อาชีพ
3.การตรวจติดตามงานอย่างใกล้ชิด
คอยให้คาซี้แนะ
4.สร้างความยั่งยืนให้กลุ่มและ
ผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการตลาด ถนนคน
เดินที่มีอยู่ให้สามารถดารงอยู่ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพในชุมชน

ตัวชี้วัด
กลุ่มอาชีพได้รับการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน ว่า
สามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้จริง

ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบร่วม
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

เพื่อให้มีตลาดสาหรับ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

จานวนตลาด ถนน
คนเดิน

กองคลัง

งานจัดเก็บรายได้

1.เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
และทรงคุณค่าของท้องถิ่น
2.นาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น แก่นักท่องเที่ยว
ทางสื่อต่าง ๆ
3. ชูประเพณีออกหว่า เป็น
ประเพณีหลักในการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
4. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย
ในการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จานวนแหล่ง
ในเขตเทศบาลตาบลแม่
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
สะเรียง
-ความพึงพอใจของ
ประชาชน
-ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว

กองการศึกษา

ทุกกอง

จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด
จุดมุ่งหมาย (Gold)

ข้อมูลพื้นฐาน
(base line)

ตัวชี้วดั (Kpi)

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อ จ านวนกลุ่มอาชี พ ที่สามารถสร้า ง 5 กลุ่ม
สร้างรายได้
งานสร้างรายได้ให้กับ ตนเอง และ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล

55
5
กลุ่ม

เป้าหมายภายใน 5 ปี
56
57
58
59
6
กลุ่ม

7
กลุ่ม

8
กลุ่ม

9
กลุ่ม

รวม
9
กลุ่ม
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38
เห็นด้วย
2. ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับสินค้า ตลาดถนนคนเดิ น เป็ น สถานที่
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ความนิ ย ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
ยั่งยืน
3. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ที่มี
การท่องเที่ย ว ทางวัฒนธรรมจาก ผู้ แ ท น จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ ป็ น
ทุกภาคส่วน
กรรมการ

3 แห่ง
ตลาดพุธ
ตลาดศุกร์ตลาดอาทิตย์

3
แห่ง

3
แห่ง

3
แห่ง

3
แห่ง

3
แห่ง

3
แห่ง

1 องค์กรแต่
ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

1
ชุด

1
ชุด

1
ชุด

1
ชุด

1
ชุด

1
ชุด

ครอบคลุมทุกส่วน
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