
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ ครอบครัวญาติมิตร  เศรษฐกิจเข้มแข็ง    
   ร่วมแรงพัฒนา            การศึกษาทันสมัย   
       สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ            เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ”   

 ครอบครัวญาติมิตร    
- ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่อย่างญาติพ่ีน้อง ช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รักษาขนบธรรมเนียม

แบบไทย ๆ  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน สามารถพ่ึงพาอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
 

 เศรษฐกิจเข้มแข็ง    
- ส่งเสริมอาชีพระดับครอบครัวและกลุ่ม ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชีวิตให้ดีและยั่งยืน และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

 
ร่วมแรงพัฒนา   

- มีการประสานความร่วมมือจากประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางพัฒนา อย่างเป็นระบบ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
 

การศึกษาทันสมัย 
- ส่งเสริมการศึกษาทั้งระดับก่อนอนุบาล-ระดับอุดมศึกษา โดยจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนในพื้นที่ ตลอดส่งเสริมอบรมศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 

สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ 
        -  ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย เอาใจใส่ตั้งแต่ทารกในครรภ์ยันผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และ  ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างและเจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่
ทันสมัยมาใช้ในสถานีอนามัย 
 
เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
         -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรโดยยึด 

- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักความรับผิดชอบ 



- หลักความคุ้มค่า 
 (2) พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
 พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 พันธกิจที่  6 การ เ พ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ ยว   และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการ
คลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
 พันธกิจที่ 8  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 
(3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.   การคมนาคมสะดวก   
 2.   ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 3.   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 
 4.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
 5.   ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6.        ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   
7. ประชาชนมีสุขภาพดี 
8.    พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
9.     จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและมีความยั่งยืน 
10.     ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11.       ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

 

(๔)  ประเด็นหลักการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

              คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาไว้  7  ด้าน  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย   
   การจัดระเบียบ สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
   ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
   ประชาชน  

 
 
 
          2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3. เพ่ือพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบ  
    สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4. เพื่อพัฒนาด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
6. เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ  
   ประชาชน 
 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.ร้อยละความส าเร็จของโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุก

ประการ 
3. ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

 4. ร้อยละความส าเร็จในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 



  ระดับความส าเร็จของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 
          2.6 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
1.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.3 พัฒนาการผลิตและการลงทุนเพื่อเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.4 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
1.5 ส่งเสริมสินค้า OTOP ด้านการตลาด  
1.6 พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
1.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการต่อยอดกลุ่มท่ีมี การ
บริหารจัดการที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
2.4 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.6 ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
2.7 ส่งเสริมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.8 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ 

3.1 เสริมสร้างชุมชน หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน ชุมชน 
3.3 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
 ประชาชน 
  กลยุทธ์ 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า 
4.2 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 



4.4 จัดหาน้ าสะอาด น้ าอุปโภค-บริโภค 
4.5 ขยายเขต ปรับปรุง ก่อสร้างระบบประปา 
4.6 ขยายเขตไฟฟ้า 
4.7 ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคมและที่พักผู้โดยสาร 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
  กลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
5.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อในคนและสัตว์ 
5.3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่  
5.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ 

6.1 การรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ชุมชน 
6.2 การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
6.3 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
6.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
6.5 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน 
6.6 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.7 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

  กลยุทธ์ 
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7.2 ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการบริการประชาชน 
7.3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 
7.5 การพัฒนารายได้ 
7.6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 



การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ และ 43 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
1.2 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.3 กลยุทธ์พัฒนาการผลิตและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.4 กลยุทธ์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
1.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสินค้า OTOP ด้านการตลาด  
1.6 กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
1.7 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการต่อยอดกลุ่มที่มี 
การบริหารจัดการที่ดี 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.1 กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
2.4 กลยุทธ์เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัด
 ระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.1 กลยุทธ์เสริมสร้างชุมชน หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
3.2 กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน ชุมชน 
3.3 กลยุทธ์พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
 ประชาชน 

4.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า 
4.2 กลยุทธ์ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.3 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
4.4 กลยุทธ์จัดหาน้ าสะอาด น้ าอุปโภค-บริโภค 



4.5 กลยุทธ์ขยายเขต ปรับปรุง ก่อสร้างระบบประปา 
4.6 กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้า 
4.7 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคมและที่พักผู้โดยสาร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
5.2 กลยุทธ์ป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อในคนและสัตว์ 
5.3 กลยุทธ์การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่  
5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6.1 กลยุทธ์การรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ชุมชน 
6.2 กลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 
6.3 กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
6.4 กลยุทธ์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
6.5 กลยุทธ์ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน 
6.6 กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.7 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.8 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหารการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน  

7.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7.2 กลยุทธ์ปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการบริการประชาชน 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนารายได้ 

 7.6 กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 

 


