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ส่วนที่  4 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี           
1.วิสัยทัศน์การพัฒนา 

เมืองปัวสะอาดงามปลอดภยั               หลากหลายทางวฒันธรรม 
พฒันาการศึกษาคู่ธรรมาภิบาล                 คุณภาพชีวติและสงัคมสงบสุข             มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

2. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
ยทุธศาสตร์ 1.  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  

 แนวทางการพฒันา 1.1 พฒันา ปรับปรุง เสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน คลอบคลุมและทัว่ถึง 
    1.2 พฒันา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเ้พียงพอและทัว่ถึง 
    1.3 สนบัสนุนการพฒันาระบบผงัเมืองชุมชน 

ยทุธศาสตร์ 2.  ดา้นการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพฒันา 2.1 จดัหาและพฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร 

    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 
    2.3 พฒันาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
    2.4 พฒันาบริการและประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที่ยว 
    2.5 พฒันา ปรับปรุง เสน้ทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเสน้ทางขนถ่ายผลผลิต 
    2.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภยั 

ยทุธศาสตร์ 3.  ดา้นการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

    3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการสาธารณสุข 
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    3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการ นนัทนาการและการกีฬา 
    3.4 สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฒันาใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
    3.5 สนบัสนุนโภชนาการแก่เด็กนกัเรียนก่อนปฐมวยัและประถมศึกษา 
    3.6 สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
    3.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3.8 สนบัสนุนการสร้างความปลอดภยัและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ยทุธศาสตร์ 4.  ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แนวทางการพฒันา 4.1 อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

    4.2 พฒันาแหล่งวฒันธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 
ยทุธศาสตร์ 5.  ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างจิตส านึกในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

    5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    5.3 สนบัสนุนและพฒันาการจดัระบบบ าบดัน ้ าเสีย การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    5.4 สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ 6.  ดา้นการบริหารจดัการและการบริการ 
แนวทางการพฒันา 6.1 สนบัสนุนการประสานงานและบูรณาการพฒันาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

    6.2 สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรและองคก์รใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
    6.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจดัการขององคก์ร ชุมชน 
    6.4 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และเคร่ืองจกัรกลที่จ  าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน 

   6.5 สนบัสนุนและพฒันางานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                   
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3. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยทุธศาสตร์ 1.ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันา 1.1 พฒันาเสน้ทางคมนาคมในจงัหวดัใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุม และทัว่ถึง 

1.2 พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยา่งทัว่ถึง 
1.3 พฒันาระบบผงัเมืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ 2.ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
แนวทางการพฒันา 2.1 พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพของประชาชนใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 

2.3 พฒันาความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกบัพืน้ที ่
2.4 ส่งเสริมและพฒันาฝีมือแรงงานใหมี้ทกัษะ มีงานท า 
2.5 ส่งเสริมการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
2.6 พฒันาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
2.7 พฒันาบุคลากร การบริการ และการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที่ยว 
2.8 การแกไ้ขปัญหาความยากจน และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย ์
2.10 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 

ยทุธศาสตร์ 3.ดา้นการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
แนวทางการพฒันา 3.1 สนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษา 

3.2 สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการดา้นสาธารณสุข 
3.3 ส่งเสริมการจดัสวสัดิการ การกีฬาและนนัทนาการแก่ประชาชน 
3.4 สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5 สนบัสนุนใหมี้การเฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง 
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3.6 สนบัสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7 การพฒันาความมัน่คงในการด ารงชีวติของประชาชน 
3.8 สนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้มีความเขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร์ 4.ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แนวทางการพฒันา 4.1 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สนบัสนุน ส่งเสริมและบูรณาการดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสศึกษา คน้ควา้ วจิยัมรดกทางศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน 
4.3 พฒันาแหล่งวฒันธรรม ศิลปวตัถุ และโบราณสถานภายในจงัหวดัน่าน 

ยทุธศาสตร์ 5.ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ ์ จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพิม่พื้นที่ตน้น ้ า 

5.2 ส่งเสริม สนบัสนุน เฝ้าระวงั และฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.3 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ 6.ดา้นการบริหารจดัการและการบริการ 
แนวทางการพฒันา 6.1 สนบัสนุนใหมี้การประสานงานการพฒันาระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

6.2 สนบัสนุน ส่งเสริมงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
6.3 พฒันาสมรรถนะองคก์รใหมี้ความเหมาะสมตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง การบริหาร และดา้นบุคลากร 
6.5 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์และเคร่ืองจกัรกลที่จ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของทอ้งถ่ิน 
6.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รภาคเอกชน องคก์รชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน 

 ยทุธศาสตร์  7.ดา้นการจดัการวถีิชีวติชุมชนพื้นที่ตน้น ้ า 
แนวทางการพฒันา   7.1 สนบัสนุนใหใ้ชแ้ผนที่ชุมชนทอ้งถ่ินในการวางแผนจดัการชุมชน 
   7.2 สนบัสนุนใหมี้การจดัการพื้นที่ท  าการเกษตร พื้นที่อยูอ่าศยั และการถือครองที่ดินที่เหมาะสมกบัพื้นที่ป่าตน้น ้ า 

7.3 สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน ้ า 
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4. การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  

ยทุธศาสตร์  1  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 
ยทุธศาสตร์  2. พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกิจการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยทุธศาสตร์  3. พฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยทุธศาสตร์  4. เสริมสร้างความสมัพนัธช์ายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจดัการเพือ่เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล  
  นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารเทศบาล    ประกอบดว้ย   6   ดา้น   ดงัน้ี 

1.   ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ดา้นเศรษฐกิจ 
3.  ดา้นการศึกษาและอนุรักษศ์ิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี 
4.  ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5.  ดา้นสงัคม  สาธารสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
6.  ดา้นการท่องเที่ยวและกีฬา 

   
 

 


