ส่ วนที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนา เทศบาลตาบลบ้ านทราย
“ชุ มชนน่ าอยู่ เชิ ดชู คุณธรรม นาการศึกษาก้ าวไกล ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมด้ วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
เพื่อให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านทรายในอนาคตดาเนินไปภายใต้
วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงจาเป็ นต้องกาหนดพันธกิจของเทศบาล ที่จะต้องดาเนินการโดย
สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน สาหรับพันธกิจที่ตอ้ งทาเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบ้านทรายมีดงั นี้
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้
3. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
4. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุ งศาสนา
5. การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของชีวิต
6. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส
7. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพผลผลิต
8. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
9. ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริ การ
10. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
11. สร้างความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
12. พัฒนาระบบการบริ หารและการบริ การ ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
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4.3 จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าว จึงเห็นควรจะกาหนดจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(เป้ าหมาย) ไปสู่ การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความสาคัญกับการ
เจริ ญก้าวหน้า สาหรับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านทรายมีดงั นี้
1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
2. ประชาชนมีคุณธรรมและอยูด่ ีมีสุข
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง ลดปั ญหาการว่างงาน
5. องค์กรได้รับการพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพ บริ การรวดเร็ ว ซื่ อตรงและโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
6. มีบริ การสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทัว่ ถึงทุกชุมชนและบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
7. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถและพร้อมให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย
4.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริ หารจัดการที่ดี
4.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่ วง 3 ปี และแนวทางการพัฒนา
> ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชี วติ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
1.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1.3 เสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางสาธารณสุ ข
1.5 สร้างเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
1.6 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสานคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 เพิม่ ศักยภาพและส่ งเสริ มสถาบันศาสนา
1.8 ส่ งเสริ มการพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.9 ขยายโอกาสและให้ความคุม้ ครองทางสังคม

1.10 การให้การสงเคราะห์แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
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1.11 การแก้ไขปั ญหายาเสพติด
1.12 ส่ งเสริ มกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
> ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน
2.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสิ นค้าชุมชน
2.3 ส่ งเสริ มการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
2.4 สนับสนุนและส่ งเสริ มการผลิต การตลาด สิ นค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2.5 พัฒนาประสิ ทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
2.6 พัฒนาองค์กรภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิ ชย์
2.7 ส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.8 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ ง โทรคมนาคม และไฟฟ้ า
2.9 พัฒนาปรับปรุ ง ฟื้ นฟูแหล่งน้ า และระบบประปา
2.10พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริ การให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.11 ส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
> ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 การบริ หารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
> ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านความมั่นคงและความสงบเรียบร้ อย
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 พัฒนาระบบการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันอาชญากรรม อุบตั ิภยั และสาธารณภัย
4.3 การอานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชน
4.4 สร้างความมัน่ คงของหมู่บา้ นตามแนวชายแดน
> ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการทีด่ ี
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์กร
5.2 พัฒนาบุคลากร
5.3 พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

5.4 พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริ การประชาชน
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4.6 ก. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้ านทราย
เมื่อครั้งที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านทราย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ซึ่งมีนโยบายหลักในการบริ หารงาน 7 ประการ
ประกอบด้วย
1. เทิดทูนและดารงไว้ซ่ ึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2. ดารงไว้ซ่ ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. แก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน ให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ส่ งเสริ มพัฒนาการศึกษาให้กา้ วไกลด้วยเทคโนโลยี
5. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
6. ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์และผูด้ อ้ ยโอกาส
7. ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนมีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์ การบริ หารงาน 9 ด้ าน คือ
1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อใช้ในการอุปโภค และใช้
ในการเกษตร และ มีน้ าสะอาดจากระบบประปาใช้ในชุมชน
1.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้การก่อสร้างถนนเชื่ อมต่อระหว่างหมู่บา้ น ตรอกซอย
ในหมู่บา้ น และถนน เข้าพื้นที่การเกษตร
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการก่อสร้างและพัฒนาเหมืองฝาย ทานบกั้นน้ า
คลองส่ งน้ า ทางระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง สระน้ าและลาเหมืองที่ต้ืนเขินพร้อมทั้งจัดภูมิทศั น์ให้สวยงามเป็ น
ระเบียบ
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีไฟฟ้ าใช้ในครัวเรื อนอย่างทัว่ ถึง และพื้นที่
เกษตรกรรม ของราษฎร ในเขตรับผิดชอบ
2. ด้ านการส่ งเสริมอาชี พและรายได้
2.1 ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนใจในการประกอบอาชี พที่ตนเองถนัด โดยการ
สนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ การฝึ กอบรม การผลิต การตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์แปรรู ป ให้
ครอบคลุม มากกว่าเดิมยิง่ ขึ้น
2.2 ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นตามแนวพระราชดาริ
2.3 ส่ งเสริ มใช้มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และการบริ โภคตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และยัง่ ยืน
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2.4 รณรงค์ส่งเสริ มให้ทุกครัวเรื อนมีการจัดทาบัญชีครัวเรื อน ฝากเงินไว้กบั
ธนาคาร ผลิตและขายสิ นค้าจากการส่ งเสริ มอาชีพให้คงอยูต่ ่อไป
2.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช แบบเกษตรอินทรี ยใ์ ห้
กว้างขวางยิง่ ขึ้นและเพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ
2.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนขยายการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพเพื่อการ
พัฒนา พื้นที่เกษตรกรรมคืนสภาพนิเวศวิทยาละสิ่ งแวดล้อม เพิ่มผลผลิตโดยการสนับสนุนงบประมาณสร้าง
โรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ห้พอเพียงแก่ความต้องการเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา
2.7 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีไว้เพื่อ
บริ โภค และจาหน่าย เป็ นการสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ผูส้ ู งอายุ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสนใจอย่างจริ งจัง
และอย่างต่อเนื่อง
2.8 เสริ มสร้างทักษะให้ความรู ้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อการพัฒนาและจาหน่ายสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ โอทอป (OTOP)
2.9 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีตลาดนัดจาหน่ายสิ นค้าขึ้นในเขตเทศบาล
3. ด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม (นม) ที่มีคุณค่าให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรี ยนเขตพื้นที่อย่างทัว่ ถึง
3.2 ส่ งเสริ มการจัดอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก่นกั เรี ยน เยาวชน และประชาชน
ทัว่ ไป
3.3 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกีฬาตาบลบ้านทราย
3.4 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน โดยใช้สื่อที่ทนั สมัยไว้บริ การ
3.5 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั ผูท้ ี่เรี ยนระดับอนุปริ ญญาขึ้นไป
3.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กบั โรงเรี ยนและวัดในรู ปแบบที่
สามารถทาได้
3.7 ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะหัตถกรรม
ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
3.8 ส่ งเสริ มโครงการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านทรายเพื่อใช้จ่าย
เป็ น
สวัสดิการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม
3.9 ส่ งเสริ มสนับสนุนโครงการคนดีศรี สังคมสาขาอาชีพต่างๆในรู ปแบบของ
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาคัดเลือก และสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
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4. ด้ านสุ ขภาพอนามัย การแก้ ไขปัญหาสั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
4.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ สร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซม ศูนย์กีฬาพร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬาไว้ให้ครบ
4.2 สนับสนุนให้มีโครงการตรวจสุ ขภาพแก่เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล
ผูส้ ู งอายุ ผูน้ าชุมชนและประชาชนทัว่ ไปในรู ปแบบคลินิกเคลื่อนที่ และที่โรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่สาธาร
สุ ขแพทย์และพยาบาล
4.3 โครงการบริ การรถรับ – ส่ ง ผูส้ ู งอายุ คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ขาดผูอ้ ุปการะขาด
การดูแลเอาใจใส่ และผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ไปยังสถานีอนามัย หรื อโรงพยาบาลในพื้นที่โดย ระบบกองทุนสุ ขภาพ
อนามัยฉุ กเฉิ นต่อเนื่ อง
4.4 บริ การให้ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยเคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข และ พยาบาลตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมมากขึ้น
4.5 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดภูมิทศั น์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบให้สะอาด
เป็ นระเบียบสวยงามขึ้นกว่าเดิมต่อไป
4.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งชมรมแพทย์แผนไทย (หมอเมือง) และนวดแผน
ไทย จาก ระดับหมู่บา้ นระดับตาบลต่อไป
4.7 โครงการถนนหนทางสะอาด เป็ นระเบียบความปลอดภัยโดยให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชนอย่างต่อเนื่ องตลอดไป
4.8 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี ในนาข้าว สวนผลไม้ และพืชไร่ สนับสนุน
ให้ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ยน้ าชีวะภาพส่ งเสริ มการใช้สารสกัดจาธรรมชาติ นามาใช้ใน
การปราบศัตรู พืชอย่างยัง่ ยืน
4.9 ส่ งเสริ มโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบครบวงจร
5. การจัดสวัสดิการและดูแลเอาใจใส่ ด้านความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน
5.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจดสวัสดิการแก่ประชาชน ผูส้ ู งอายุ คนชรา คนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ่ วยเอดส์ อย่างต่อเนื่ องต่อไป
5.2 โครงการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่อาสาสมัครในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น อสม.,อป
พร., กลุ่มอาสาพัฒนาสตรี โดยการสนับสนุนเครื่ องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ในกรณี ที่มีการจัดฝึ กอบรม
ศึกษาดูแลงานอย่างต่อเนื่ องต่อไป
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5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ทั้งผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างโดยการส่ งเข้ารับอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน โดยกระทาอย่างต่อเนื่อง
5.4 โครงการติดตั้งไฟส่ องสว่างตามถนน ตรอก ซอย ในหมู่บา้ นในเขต
รับผิดชอบอย่างทัว่ ถึงและให้มีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
5.5 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ติดตั้งตูย้ าม จุดตรวจที่ได้มาตรฐาน ไว้ประจาหมู่บา้ น
พร้อมทั้งเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในการออกปฏิบตั ิงาน
5.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนการฝึ กอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยไว้ประจา
หมู่บา้ นเพื่อให้มีความชานาญสามารถปฏิบตั ิงานได้ทุกพื้นที่
5.7 โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดย
ผูช้ านาญการ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง
5.8 โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย และ
ภัยพิบตั ิ ต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อให้กบั ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5.9 โครงการฝึ กอบรมทบทวนหนึ่งทีม หนึ่งหน่วยกูภ้ ยั (TOSO) และเจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
5.10 โครงการเตรี ยมความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิ นไว้ให้พร้อม
6. ด้ านการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเสี ยสละ ความเอือ้ อาทรแก่ คนในท้ องถิ่น
6.1โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ความเสี ยสละ ความเอื้ออาทรแก่เด็กเยาวชน
กลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บา้ น ผูน้ าท้องถิ่น กลุ่มพลังชุมชนต่าง ๆ และเยาวชนทัว่ ไป โดยใช้วดั เป็ นศูนย์กลาง
6.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการคัดเลือกเด็ก เยาวชน พ่อบ้าน แม่บา้ น กลุ่มพลัง
มวลชนผูน้ าท้องถิ่น ผูท้ ี่ทาคุณประโยชน์ให้กบั สังคมเพื่อรับโล่รางวัลดีเด่นประจาปี พร้อมทั้งประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องชมเชย
ผ่านสื่ อและวารสารสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
6.3 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ทั้งระดับหมู่บา้ นและระดับตาบล เทศบาลตาบลบ้าน
ทรายให้เป็ นผูน้ าสตรี ยคุ ใหม่โดยการนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
7. ด้ านความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของท้องถิ่น
7.1ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกหมู่บา้ น ทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับการจัด
ระเบียบผังเมืองอย่างถูกต้องและเป็ นระบบ ถูกสุ ขอนามัย และมีความสวยงาม โดยคณะกรรมการภาคีทุก
หมู่บา้ นเป็ นกรรมการที่ปรึ กษา
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7.2 โครงการหมู่บา้ นปลอดถังขยะ ลดมลพิษพิชิตความสกปรกต่อเนื่ องให้ครบทุก
หมู่บา้ น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8. การประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร
8.1 โครงการขยายเครื อข่ายเสี ยงไร้สายอัตโนมัติ เพิ่มแก่หมู่บา้ นละหนึ่งจุดเพื่อให้
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการครอบคลุมทุกหมู่บา้ นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8.2 โครงการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ท้ งั รายเดือนและรายปี เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวในกิจการงานของเทศบาลทั้งในปั จจุบนั และอนาคตให้ประชาชนได้รับทราบ
8.3 โครงการเข้าร่ วมประชุมประจาเดือนกับทุกหมู่บา้ นต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเขต
รับผิดชอบเพื่อพบปะ ชี้แจ้งข้อมูลข่าวสารและรับทราบปั ญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนามา
วางแผน แก้ไข และให้การสนับสนุนส่ งเสริ มต่อไป
8.4 โครงการจัดตั้งตูร้ ับฟังความคิดเห็น และโทรสายด่วน เชิญชวน สอบถาม
ปั ญหาข้อสงสัยขยายจากสานักงานเทศบาลเพิ่มเติมทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9. ด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัย นันทนาการและการบันเทิง
9.1 โครงการบริ การชุดเครื่ องเสี ยง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสนาม เครื่ องดนตรี แก่ชุมชน
ในรู ปแบบมวลประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น
9.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการอนุ รักษ์ศิลปะดนตรี พ้นื เมือง และการละเล่นประจา
ท้องถิ่น การประกวดร้อง เพลงไทย เพลงสากล ขับลื้อ จ้อย ซอ เล่าเจี้ย บายศรี สู่ขวัญทั้งระดับหมู่บา้ นและ
ตาบล

