
นโยบายของเทศบาลต าบลท่าขนอนตามยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน เช่น ถนน 
คูระบายน้้า ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ชุมชน และตรง
ตามความต้องการของประชาชน 
   1.2 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้้าสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้มีน้้าใช้ในการอุปโภคและการเกษตร 
รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง 
   1.3 ควบคุมการปลูกสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   1.4 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ หน่วยต่างๆ ของเทศบาล 
และการจัดท้าผังเมืองเทศบาลต้าบลท่าขนอน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ 
   1.5 จัดให้มีน้้าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค ให้เพียงพอแก่ประชาชน เช่น การขยายเขตประปา 
เป็นต้น 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ด้าเนินการจัดท้างบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สิน
ของเทศบาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จ้าเป็น 
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจและการ
รวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในอันที่จะน้าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพไปประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
    2.3 จัดให้มีตลาดสดที่ได้มาตรฐาน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขยาย
ฐานเศรษฐกิจของเทศบาล 

 3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
    3.2 ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 
   3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา รวมทั้งจะส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ การกีฬาให้กับชุมชน เพ่ือจะได้มีอุปกรณ์กีฬา เล่นกีฬาออกก้าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกท้ัง ด้าเนินการปรับปรุงสนามกีฬาของชุมชุนให้มีความทันสมัย 
 
   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนา 
    3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธ้ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามประจ้าท้องถิ่นเทศบาลต้าบลท่าขนอน 
    3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการด้าเนินการให้เป็นที่ยอมรับ 

  



4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต สังคม และชุมชน 
    4.1 สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน 
   4.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ และเด็ก เยาวชน และ
องค์กรสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
    4.3 จัดการและสนับสนุน ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดนเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในวงราชการ ทั้งในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลตามขั้นตอนของทางราชการ 

 5. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขน
ขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
    5.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ 
    5.3 รณรงค์ควบคุมปละป้องกันโรคระบาดต่างๆ 
    5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
    5.5 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
    6.1 ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือยึดหลักธรร
มาภิบาล 
   6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญก้าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กรโดยการ
บริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
แลศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส้านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมาย 
   6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการศึกษาและเกิดจิตส้านึกในการ
ให้บริการประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ 
    6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 
 
 
 
 



 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 1. ประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. เทศบาลยังมีบุคลากรไม่เพียงพอด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้าให้การพัฒนาในบางส่วนยังไม่
คล่องตัว เช่น การออกแบบส้ารวจ การติดตามบ้ารุงรักษาซ่อมแซม 
  2. ยังไม่มีการวางผังเมือง 
  3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกก่อสร้างข้ึนในแต่ละปี ยังให้ความส้าคัญในการดูแล
บ้ารุงรักษาให้เป็นประจ้าไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นควรมีการด้าเนินการตรวจเช็คสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันความปลอดภัย และป้องกันการช้ารุดก่อนเวลาอันควร 
  4. ข้อจ้ากัดทางอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลในบางกรณี ท้าให้ต้องอาศัย
ระยะเวลาพอสมควรในการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การขยายระบบไฟฟ้า ระบบน้้าประปา ฯลฯ 

 2. ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรยังไม่ได้ท้าอย่างจริงจัง และไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
และขาดการรวมกลุ่ม 
  2. สินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่มีราคาตกต่้า ในขณะที่สิ้น
ค้าอ่ืนมีราคาสูง 
  3. การด้าเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้า OTOP ยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส้ารวจและหาตลาดสินค้า 

 3. ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เทศบาลขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และการวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ใช้วงเงินงบประมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องมาจากการประสานความร่วมมือของหลายหน่วยงาน 

  4. ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม 
  1. เทศบาลยังขาดบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางสาธารณสุขหลายด้านสุขภาพ
อนามัย 
   2. แรงงานต่างด้าวมากขึ้นท้าให้การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อบางชนิด อาทิ โรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและค่อนข้างยาก 
  3. กลุ่มอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข ยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชน 
เทศบาลต้องด้าเนินการสรรหาเพิ่มเติม 
   4. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออกก้าลังกาย เล่นกีฬา และท้ากิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเทศบาลต้องด้าเนินการรณรงค์  
ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการใน
ลักษณะของความต่อเนื่องและมีการควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
  5. อุปสรรคทางด้านระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่น และภารกิจถ่ายโอนยังไม่เปิดโอกาสให้
เทศบาลเข้าไปด้าเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อย่างเต็มที่ 
  6. หน่วยงานและประชาชนในบางส่วนยังไม่ให้ความส้าคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



  7. ด้วยข้อจ้ากัดทางด้านระเบียบ กฎหมาย และความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจดานการศึกษาของรัฐบาล ท้าให้เทศบาลไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่าง
เต็มที่ 
  8. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการด้าเนินการ
พัฒนาให้ครบทุกด้านด้วยข้อจ้ากัดทางงบประมาณ รวมทั้งจ้านวนของบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 
ตลอดจนภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึนตามกฎหมาย 

 5. ประเด็นปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
  1. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือดีเท่าท่ีควร เช่น ประชาชนผู้หลีกเลี่ยงภาษี การ
ก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบฯ ฯลฯ 
   2. ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีงบประมาณจ้ากัด 

 6. ประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. ยังมีประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล สาเหตุหนึ่งอาจ
มาจากเทศบาลยังด้าเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประประชานยังไม่ทั่วถึง 
  2. การไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างที่ควรจะเป็น 
  3. ข้อจ้ากัดทางระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุนหรือประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ยังมีประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล สาเหตุหนึ่งอาจ
มาจากเทศบาลยังด้าเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประประชานยังไม่ทั่วถึง 
   5. งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจ้ากัด 
  6. คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของชุมชนในกลุ่มองค์กรชุมชน ยังต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เช่น บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการภายในชุมชน การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนในชุมชนที่ควรจะมีความรู้ในการ
คัดเลือกผู้น้าที่ดี การรู้จักติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น้า ตลอดจนการมีความรู้สึกถึงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอันจะส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
 7. คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น้าชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
หน้าที่และไม่ให้ความส้าคัญในการประชุมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 
วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
          - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน 
  - นายกมีการมอบอ้านาจให้รองนายกก้ากับ
ดูแลหน่วยงานในเทศบาได้โดยปฏิบัติราชการแทน 
  - มีการก้าหนดนโยบายด้านการบริหารไว้
ชัดเจน 
  - มีการประสานงานและติดต่อราชการใน
หน่วยงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 
 - ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลมีความพร้อมในการด้าเนินงาน 
 

           - การด้าเนินการในโครงการใหญ่ๆ มี
งบประมาณไม่เพียงพอ 
 - ขาดเครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ใน
การด้าเนินงาน 
 - อาคารส้านักงานมีขนาดเล็ก 
 - งบประมาณที่จัดเก็บและท่ีได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอในการบริหาร 
 - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 
           - พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
  - มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลทางการเกษตร 
          - ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ต่้า 
 - ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีฐานะดี 
  -องค์กรของรัฐและเอกชนในพ้ืนที่ให้ความ
ร่วมมือในการด้าเนินงานของเทศบาล 
 

          - นโยบายรัฐบาล นโยบายของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ตอนบนและวิสัยทัศน์จังหวัด ถึงแม้สอดคล้อง
กันแต่ก็ยังไม่สามารถบูรณาการให้เป็นรูปธรรม ท้าให้
การจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลท้าได้ยากและไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร 
  - การปฏิรูประบบราชการและการศึกษา
เป็นไปโดยฉับพลัน ขาดการรองรับและการ
เตรียมพร้อม 
  - การแก้ไขเปลี่ยนกฎหมายฉบับที่ส้าคัญที่
เกี่ยวกับการกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่น 
  - ภัยธรรมชาต ิ
  - การเพ่ิมประชากรแฝง 
 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าขนอน 
วิสัยทัศน์ (vision)   
  “ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ  
ใสสะอาดคลองพุมดวง” 

พันธกิจ  ( mission) 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง 
   2. ส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยของประชาชน 
   6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่น  
  7. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 

8. เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน 
  9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  10. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 
 
เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง 
   2. พัฒนาระบบไฟฟ้า แหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

3. พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม การประชาสัมพันธ์การคมนาคม 
4. ส่งเสริมประชาชนพึ่งพาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  6. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
  7.บ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
   9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  10. ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยของประชาชน 
  11. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
   12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่น   
  13. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 

14. เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน 
  15. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  16. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 

17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 

 



แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าขนอน 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้้า 
   1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บ้ารุงรักษา เขื่อนกั้นน้้า ฝาย และขุดลอกสระน้้า แหล่งน้้า 
   1.3 ปรับปรุง ติดตั้ง บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า และ ระบบประปา 
   1.4 พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 
   1.5 พัฒนา ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ระบบการจราจร จัดท้าป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย และ
สถานที ่ต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์การโทรคมนาคม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
   2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   3.2 บ้าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้น่าอยู่ น่าอาศัย 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
   4.2 ส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด 
   4.3 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรค 
   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
   4.5 ส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และการกีฬา 
   4.6 ส่งเสริมเอกลักษณ์ คุณธรรม  จริยธรรม และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
   4.7 สนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา   
   5.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
   5.2 การพัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.3 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 
   6.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ 
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน 


