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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง   (VISION) 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้จัดท าข้ึนโดยคณะผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง  และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซางร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน   
จุดแข็ง  โอกาสและข้อจ ากัดของเทศบาล  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
 
 “ เทศบาลต าบลป่าซาง  มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ” 
 
 
 พันธกิจของเทศบาลต าบลป่าซาง (MISSION)  
 จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวของเทศบาลต าบลป่าซาง คือทิศทางหรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตของเทศบาล
ต าบลป่าซาง  ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา โดยมีภารกิจหลักที่ต้องกระท า  ได้แก่ 
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ       

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรม 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่       

สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลต าบลป่าซาง ที่จะต้องด าเนินการ ได้น ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) หรือสิ่งที่เทศบาลจะต้องด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายข้างหน้า 
ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน   
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

 2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต                  
สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          1.1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า  รางระบายน้ า 
 1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
 1.3 การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
 1.4 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
           1.5 การจัดท าและวางระบบผังเมือง 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม   เกษตรกร 
 2.2  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
 2.3  การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน ด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.4  การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.5  การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
3.1  การป้องกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2  การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
3.4  การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.5  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.2  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4  การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5  การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
 5.1  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

  5.2  การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
  5.3  การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
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6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

6.1  การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
              6.2  การป้องกันและควบคุมโรค 

6.3  การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
6.4  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 
6.5  การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 

 
7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

7.1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
7.4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
7.5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา  
และบญัชปีระสานโครงการพัฒนา 

 


