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ส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี
1.วิสัยทัศน์ การพัฒนา
เมืองปั วสะอาดงามปลอดภัย
หลากหลายทางวัฒนธรรม
พัฒนาการศึกษาคู่ธรรมาภิบาล
คุณภาพชีวติ และสังคมสงบสุข
มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ในช่ วงสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนา ปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน คลอบคลุมและทัว่ ถึง
1.2 พัฒนา ปรับปรุ ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและทัว่ ถึง
1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน
ยุทธศาสตร์
2. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตร
2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ
2.3 พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาบริ การและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2.5 พัฒนา ปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
2.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์
3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์
4.
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
5.
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
6.
แนวทางการพัฒนา

3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา
3.4 สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและจริ ยธรรม
3.5 สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กนักเรี ยนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา
3.6 สนับสนุนการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.7 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.8 สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 อนุรักษ์และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนและสร้างจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.4 สนับสนุนการป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
ด้านการบริ หารจัดการและการบริ การ
6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนาร่ วมกับหน่วยงานอื่น
6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารจัดการขององค์กร ชุมชน
6.4 จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
6.5 สนับสนุนและพัฒนางานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3. กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทัว่ ถึง
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตร
2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิม่ ขึ้น
2.3 พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพืน้ ที่
2.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาฝี มือแรงงานให้มีทกั ษะ มีงานทา
2.5 ส่ งเสริ มการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.6 พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว
2.7 พัฒนาบุคลากร การบริ การ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2.8 การแก้ไขปั ญหาความยากจน และการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้อม
2.9 ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรี ย ์
2.10 ส่งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558
ยุทธศาสตร์
3.ด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 สนับสนุนและส่งเสริ มการจัดการศึกษา
3.2 สนับสนุนและส่งเสริ มกิจการด้านสาธารณสุข
3.3 ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
3.4 สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและจริ ยธรรม
3.5 สนับสนุนให้มีการเฝ้ าระวัง และแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

3.6 สนับสนุนส่งเสริ มประชาคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.7 การพัฒนาความมัน่ คงในการดารงชีวติ ของประชาชน
3.8 สนับสนุนและส่งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
4.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
4.1 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุน ส่ งเสริ มและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
4.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน
5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริ ม สนับสนุน สร้างจิตสานึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิม่ พืน้ ที่ตน้ น้ า
5.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน เฝ้ าระวัง และฟื้ นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติ
6.ด้านการบริ หารจัดการและการบริ การ
6.1 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่น
6.2 สนับสนุน ส่ งเสริ มงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.4 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง การบริ หาร และด้านบุคลากร
6.5 จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานของท้องถิ่น
6.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครื อข่ายภาคประชาชน
7.ด้านการจัดการวิถีชีวติ ชุมชนพืน้ ที่ตน้ น้ า
7.1 สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
7.2 สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทาการเกษตร พื้นที่อยูอ่ าศัย และการถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้ า
7.3 สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่ วมมือในการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้ า
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4. การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 1 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ 4. เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริ หารจัดการเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หารเทศบาล ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
4. ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ด้านสังคม สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

