ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตําบลศรีสาคร
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที&ยว

3.ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาความยากจน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ&น

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุ ง บํารุ งรักษาทางคมนาคม
สะพาน เขื&อน ระบบระบายนํา
1.2 พัฒนาและปรับปรุ งระบบจราจร
1.3 จัดให้มีไฟฟ้ าใช้อย่างทัว& ถึง
1.4 ก่อสร้างปรับปรุ งแหล่งนําอุปโภค บริ โภค
1.5 จัดทําผังตําบล
2.1 ส่ งเสริ มการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ&น
2.2 จัดตังศูนย์รับซือผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ&น
2.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนผูป้ ระกอบการในการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์
2.4 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.5 ส่ งเสริ มระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.6 พัฒนาส่ งเสริ มการท่องเที&ยวและแหล่งท่องเที&ยวเชิง
อนุรักษ์
3.1 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั
ประชาชนในท้องถิ&น
3.2 พัฒนาและส่ งเสริ มให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 ส่ งเสริ มโครงการตามแนวพระราชดําริ
4.1 ส่ งเสริ มการศึกษาทังในและนอกระบบ
4.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
4.3 เสริ มสร้างทะนุบาํ รุ งศาสนา
4.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
4.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการอนุรักษ์ ฟื นฟู สื บทอดจารี ต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ&น
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
5.ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ& งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่ งเสริ มงานด้านสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
5.2 ป้ องกันและกําจัดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
5.3 บําบัด ฟื นฟู ทังทางด้านร่ างกายและจิตใจแก่ผตู ้ ิดยาเสพ
ติด
5.4 ส่ งเสริ มด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
5.5 ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุ ข
5.6 ป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5.7 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญ
6.1 อนุรักษ์ และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
6.2 เฝ้ าระวังและป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
6.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การร่ วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
6.4 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชนและเมือง
6.5 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ& งปฏิกลู ตลอดจนระบบบําบัด
นําเสี ย
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริ หาร
จัดการที&ดี

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความมัน& คง
และเสริ มสร้างสันติสุข

แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาความรู ้ความสามารถและคุณธรรม จริ ยธรรม
แก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนา ปรับปรุ งจัดหาเครื& องมือเครื& องใช้ ตลอดจน
สถานที&ในการปฏิบตั ิงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที&ดี
7.4 ปรับปรุ งและสร้างระบบการให้บริ การที&ทนั สมัย
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
7.5 ส่ งเสริ มและสร้างทัศนคติที&ดีต่อการปฏิบตั ิงานเพื&อ
การบริ การประชาชน
7.6 พัฒนาส่ งเสริ มระบบการประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานขององค์กร
7.7 ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี&ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
8.1 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่ วมใน
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องถิ&น
8.2 ส่ งเสริ มให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
8.3 ส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ&นมีขีดความสามารถและมีศกั ยภาพ
ในการสนับสนุนงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตลอดจนถึง การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องถิ&น
8.4 ส่ งเสริ มให้ผนู ้ าํ ศาสนาเข้ามามรบทบาทและศักยภาพ
ในการแก้ปัญหาความมัน& คง
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