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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3.1 วิสัยทัศน์
เมืองป่าโมกน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงามบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การเกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 พันธกิจ
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ในสภาวะพึ่งตนเองได้
3.2.2 พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.2.3 ปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี
3.2.5 จัดให้มีระบบป้องกันน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ
3.2.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณ
3.2.7 ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
3.2.8 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคเอกชนและความร่วมมือ
ขององค์กรภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลป่าโมก
3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพรายได้และคุณค่าทางสังคม
3.3.2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3.3 พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
3.3.4 พัฒนา ประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3.3.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลป่าโมก
3.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้และคุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข อย่างทั่วถึง
(2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) จัดการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(4) ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(5) ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
(6) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา กีฬาในโรงเรียนและชุมชน
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3.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาและเด็กปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน
ระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย
(2) ส่งเสริมให้ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
(3) ส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนา
(1) สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาปรับปรุง บุคลากร ระบบบริหารจัดการและ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมตามแนวทางการบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตย
(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเทศบาล
(4) ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักใน
การให้บริการประชาชน
3.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสาธารณสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
(1) ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน – ทางเท้า และท่อระบายน้้า
(2) ปรับปรุงบ้ารุงรักษาและขยายเขตประปา ไฟฟ้าสาธารณะ
3.5 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน
3.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข็มแข็งและมีเสถียรภาพ โดยใช้แนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 การพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.7.1 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท)
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้าสมดุลและยั่งยืน”
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3.7.2 พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง และกระจายสินค้า
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3.7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ
3.8 การพัฒนาจังหวัด
3.8.1 วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”
3.8.2 พันธกิจ
(1) พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
(2) ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
(3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดโลก
(4) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
หัวข้อวิสัยทัศน์
อ่างทองเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และ
เป็นสุข

เป้าประสงค์
1.พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดี ของ
ประชาชนสู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข
2.รักษาความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

น่าเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
2.พัฒนาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก
3.จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล

1.พัฒนาระบบการผลิต จ้าหน่ายสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล
3.เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
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4.9 การพัฒนาอาเภอ
4.9.1 วิสัยทัศน์
“ผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว น้าพาประชามีสุข”
วิสัยทัศน์
อาเภอป่าโมก
1.ผลิตอาหาร
ปลอดภัยกระจาย
สินค้า

2.ส่งเสริมภูมิปัญญา
การพัฒนาท่องเที่ยว

3.น้าพาประชามีสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.การบริหารงานน้้าแบบบูรณาการ

1.1ระบบบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต

2.1ผลิตอาหารปลอดภัยต่อการบริโภคและ
การจ้าหน่าย

3.เชื่อมโยงการกระจายสินค้าทั้งทางบกและ
ทางน้้า
4.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการ
4.1การพัฒนาคนละสังคมให้น่าอยู่
5.1การสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้
5.2 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน
6. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
6.1ส่วนราชการอ้าเภอป่าโมก มี
ธรรมาภิบาล และบุคลากรมีสมรรถนะสูง
7.การแก้ไขปัญหาความยากจน
7.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน
8.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 8.1การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนา
9.1 หมู่บ้าน /ชุมชนมีความเข้มแข็ง
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

3.10 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลป่าโมก
การพัฒนาเทศบาลมีนโยบาย ดังนี้
3.10.1. นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ด้านการเรียนรู้ของประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวเป็นล้าดับแรก สร้าง
ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ถึงการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามวัย และการพัฒนาการทางสมองของเด็กพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ที่ทันโลกโดยเชื่อมเครือข่ายความรู้ของ
โรงเรียนสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าที่ดีทางวัฒนธรรมไทย ป้องกันระมัดระวังโรงเรียน
ให้ปลอด และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตให้
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และคงคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยจัดระบบการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมถึงส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเด็ก และเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และสร้างสุขภาพ และอนามัยที่ดี
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ด้านการสงเคราะห์ชุมชน โดยจัดสวัสดิก ารด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงในชีวิต ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง และมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี
สนับสนุน และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชน และชุมชน ถึงปัญหายาเสพติด เพื่อ
เป็นการหยุดยั้ง ลดระดับการขยายตัวของยาเสพติด
นโยบายการพั ฒ นาคน และสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพนี้ จะเน้ น ส่ ง เสริ ม บทบาทของวั ด ชุ ม ชน
โรงเรียน กลุ่มอาชีพ และครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างกัน และกับเทศบาลอย่างใกล้ชิด
3.10.2. นโยบายการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
โดยสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ พึ่ ง ตนเองได้ ต ามแนวปรั ช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ โดย
น้าความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการสร้าง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพทั้งกลุ่มอาชีพเดิม และกลุ่มอาชีพใหม่ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมกับทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และชุมชน รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์ของชุมชนอีกด้วย
4.10.3. นโยบายการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
โดยปรับปรุง และขยายเขตบริการไฟฟ้า ปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้้าประปา ก่อสร้าง
ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้เข้าถึงทุกพื้นที่ชุมชน สนับสนุนการจัดท้าผังเมืองรวม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จะมุ่งเน้นความส้าคัญของการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย โดยจัดให้มีแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน และ
บรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ระบบระบายน้้า คูคลองต่างๆ
และในระยะยาวจะก่อสร้าง และบูรณะซ่อมแซมพนังคันกั้นน้้าป้องกันน้้าท่วมในฤดูน้าหลาก ตลอดสองฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา นอกจากนี้ จะปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบการค้าขายในที่สาธารณะ จัดหาสถานที่ทิ้ง และก้าจัดขยะและสถานที่บ้าบัดน้้าเสีย
จากชุมชนอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เทศบาลเป็น
ชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัย
3.10.4 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ โดยค้านึงถึงการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็น
เป้าหมายของการบริหารงาน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน ให้ความส้าคัญกับการให้ความรู้ และพัฒนา
บุคลากร และหน่วยงานของเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส มี
ระบบข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
การบริหารบ้านเมืองที่ดีดังกล่ าว จะยึดหลักธรรมาภิบาลอันประกอบด้วย หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิด ชอบ และหลักความคุ้มค่า
ทั้งนี้จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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