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ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา
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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัด การองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติใ ห้ เ ป็น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดังนี้

"องค์กรที่เป็นเลิศมุ่งให้บริการ สู่ธรรมาภิบาลคู่ตําบล"

พันธกิจ
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เอก

สา

1. บริการสาธารณะทั้งที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจถ่ายโอนแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
4. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเชิงเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข็ม
แข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน
1.2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบให้
ความรู้คู่คุณธรรม
1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชนสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ และบูรณาการงานด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเข้มแข็งในการ
สร้างเครือข่ายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยภายใน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังปัญหา ภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้ง
เตือนภัย การข่าว
3. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และยกระดับรายได้กลุ่มองค์กรอาชีพ ผู้ว่างงาน
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า บริการ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนและการบริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่
ประชาชนและชุมชน
4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปการ
4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ําของหมู่บ้านและเชื่อมโยงกับ
ทุกตําบล
4.2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
4.3 ขยายเขตระบบประปา
4.4 ติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะ
4.5 พัฒนาระบบจราจรทางบก
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคล้องเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยัง่ ยืน
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียชุมชน และการระบายน้ําแก้ไข ปัญหาน้ําท่วม
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใช้ที่ดินอย่างมีระบบ
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6. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหาร
จัดการกิจการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สู่การบริการที่ดี
แก่ประชาชน
6.3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได้
6.4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร์
6.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญแก่ประชาชน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แล

เอก

สา

มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่อง
ต่าง ๆ (ONE STOP SERVICE) พัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจากภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา มีส่วนร่วมในกิจการขององค์กรตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานให้แก่บุคลากรท้องถิ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นให้องค์กรแห่งธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
1.1) ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล สร้างจิตสํานึกให้ชุมชนปกครองตนเองภายใต้หลักธรรมา
ภิบาล (GOOD GOVERNANCE) หรือยึดหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กล่าวคือ ยึดคุณลักษณะ
สําคัญของกลไกการบริหารจัดการที่ดี 6 ประการ ได้แก่
1. หลักความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงสิทธิหน้าที่การมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจในปัญหาของท้องถิ่น มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทํา
2. หลักคุณธรรม คือยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย
3. หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจในการ
พัฒนาท้องถิ่น
4. หลักความคุ้มค่า โดยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดให้มีการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5. หลักความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
และมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินงาน
6. หลักนิติธรรม โดยตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
1.2) พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จัดให้มีการบริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว การลดขั้นตอนในการทํางาน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็น เพื่อ
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3) ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร
ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา โดยบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและนักการเมือง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
มีจิตสํานึกต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมาย
1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเวทีประชาคมในทุกระดับ
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในกระบวนการของการพัฒนา และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจาก
ประชาชนและสังคมโดยรวม เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.5) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล กิจกรรมที่เทศบาล
ได้จัดทําขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนทุกระดับ
พร้อมเสริมสร้างสวัสดิการที่ดีและกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

แล

เอก

สา

2.1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้
พิการ คนชรา ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
2.2) ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
การควบคุมและระวังโรคติดต่อ จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขแบบครบวงจร มีสถานที่ออกกําลังกายที่
พักผ่อนสวนสาธารณะ มีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย โดยดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) สถานีอนามัยบ้านผาหมี และโรงพยาบาล
แม่สาย ,การจัดหน่วยสุขภาพตรวจเยี่ยมชุมชน, การจัดชุดรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ,การ
จัดหน่วยกู้ภัย “หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ภัย”
2.3) พัฒนาปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ ร่วมบริหารจัดการบ่อกําจัดขยะรวมของอําเภอแม่สาย ร่วมกับเทศบาลตําบล
แม่สาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ การสร้างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้าน
เมือง การจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองแม่สาย เมืองท่องเที่ยวตาม
แนวชายแดน
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2.4) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในรูปแบบ
“ประชาคมเทศบาล”

3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดระบบการศึกษาในระดับอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงาม
เสริมสร้างจิตสํานึก และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนต่อสังคม ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนฟื้นฟูและรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาของประชาชนทุก
ศาสนาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาแก่เยาวชนในชุมชนอย่างทั่วถึงพร้อมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ
ได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอย่างมีระบบนําไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้อง ปรับปรุงศูนย์เยาวชน
ตําบลให้เกิดความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน ศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กิจกรรมนันทนาการที่ทั่วถึงมอบให้แก่ประชาชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน
ของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
3.1) ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียนตามอํานาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน และพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเป็นโรงเรียนเทศบาล ระดับอนุบาล การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้ระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางสังคม
พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบเครือข่ายของท้องถิ่น
3.2) สนับสนุนการศึกษาอบรมของประชาชน การส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับสูงแล้วนําความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น
การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้น เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ สืบค้น
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้าน
แก่เด็กและเยาวชน การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
การจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ
จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ์กีฬา สถานที่ออกกําลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับ และให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในลักษณะเครือข่าย ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
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4.1) พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
อปพร. ชรบ., ตํารวจชุมชน, ทหารกองหนุน-กองกําลังประชาชน ประสานความร่วมมือชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่
บ้านดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน
4.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมือง
ชายแดน ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับศูนย์ อปพร.ในแต่ละหมู่บ้าน การจัดตั้งสายตรวจร่วมระหว่าง อปพร. กับ
อาสาสมัครตํารวจชุมชน, การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
4.3) การจัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้มี
มาตรฐานครบถ้วน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎร สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และการประกอบธุรกิจของนักลงทุนในเมืองชายแดนมากยิ่งขึ้น
4.4) การจัดทําระบบข้อมูลชุมชน ในการสํารวจสภาพพื้นที่ การอยู่อาศัยของประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างจริงจัง
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5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
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มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรและ
การผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงศักยภาพการจัดเก็บรายได้ และเร่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
5.1) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสมดุล สอดคล้องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5.2) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อ
ยกระดับรายได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มุ่งกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีงานทําตลอดฤดูกาล
5.3) พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา
แหล่ง การตลาดเพื่อรองรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตสนับสนุน
สินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นัก
ท่องเที่ยวและผู ้ประกอบการด้านบริการ และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงปัจจั ยพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกด้านอย่างมีระบบ
5.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
สร้างงานเสริมรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนและชุมชน

6. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีนโยบายมุ ่งเน้นที่ จะพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมี ระบบเร่งรัดพั ฒนาด้านสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสนองต่อการพัฒนาศักยภาพและสภาพ
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แวดล้อมทางกายภาพของเมือง อันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มความสะดวกในการดํารงชีวิต การคมนาคม
สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
6.1 เร่งพัฒนาเครือข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน และเชื่อมโยงกับทุกตําบลให้มีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัย ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐานรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
6.2 การพัฒนาระบบผังเมือง การควบคุมอาคาร ระบบการจราจร ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสาย
หลักสะพาน ท่อระบายน้ํา ระบบประปา การบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ชุมชนให้ครบทุกพื้นที่

7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แล

เอก

สา

ะล รเผ
งเว ยแ
บ็ ไ พร
ซด ป่ ร
์ w ะช
w าสมั
w
.n พัน
an ธ์
gno
n.

co

m

มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการปรับปรุงบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่พอเพียง เหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ภายใต้
การรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
7.1) การเสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.2) การป้องกันการทําลาย การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการ กิจกรรมการสนับสนุนระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
7.4) รณรงค์การขุดลอกวัชพืช คลองที่ส่งน้ําใช้ในการเกษตร ขุดลอกลําเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม
7.5) ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีระบบ สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน ป่าไม้ ภายใต้จิตสํานึก และรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อม โดย
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
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