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สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
**********************************
๓.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
จากการวิเคราะห SWOT ของตําบล แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
ตําบลในเรื่องของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพในการผลิตทางดาน
การเกษตร องคการบริการสวนตําบลหวยยาบ จึงไดนํามากําหนดวิสัยทัศนของตําบลเพื่อวางเปาหมายการ
พัฒนา ดังนี้
"ชุมชนเขมแข็ง การเกษตร-โคนม ภูมิปญญาสูอาเซียน"
๓.๒ พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
๑. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเชี่ยวชาญทุก ๆ ดาน เชนการสรางสรรค
ผลิตภัณฑดานการเกษตร ,ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. สงเสริมและพัฒนาคานิยมประชาธิปไตยและจิตสํานึกสาธารณะใหเขมแข็ง ทั้งใน
ดานการเมืองการปกครอง, การกระจายอํานาจ, วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตั้งแตระดับครอบครัว,ชุมชน,
ทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
๓. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข และ
การศึกษาในตําบลหวยยาบใหเทาเทียมกันทุกระดับชั้น
๔. รักษาและสงเสริมอัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนตําบลหวยยาบ ให
เปนสังคมคุณธรรมที่ชุมชนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกกัน
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๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
๑. ดานการเมือง การ
๑. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตาม สํานักปลัด
ปกครอง การบริหาร หลักธรรมาภิบาล
และการเงิน การคลัง ๒. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
๓. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นใน
กิจกรรมการเมือง การปกครอง การบริหาร ทั้งระดับตําบล/อําเภอ/
จังหวัด
๔. แนวทางการสงเสริมการ ปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความ
สงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในทองถิ่น
๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่
ปฏิบัติงาน
๖. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง ใหทันสมัยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
๒ ดาน โครงสราง
๑. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนา
กองชาง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้าํ
สาธารณูปโภคและ ๒. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟา
สาธารณูปการ
ประปา โทรศัพท
๓. แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
๓ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
การเกษตร ผังเมือง
และการใชที่ดิน

๑. แนวทางการอนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด
๒. แนวทางการสรางองคความรู สรางเครือขายดูแล ปลูกจิตสํานึก เฝา
ระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล น้ําเสีย
๔. แนวทางการปองกัน และควบคุม ผูประกอบการกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
๕. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรทุก
ประเภท
๖. แนวทางการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดิน ที่สาธารณะใน
ทองถิ่น
๘. แนวทางการจัดทําและจัดวางระบบผังเมือง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
๔ ดานสังคมและ
วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๑. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น
๒. แนวทางการพัฒนา การสืบสาน และสงเสริมกิจกรรม ชุมชน
ศาสนา อนุรกั ษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๓. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมศูนยสงเคราะห ราษฏร
๔. แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น
๕ ดานระบบ
๑. แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
สาธารณสุข
๒. แนวทางการสงเสริม พัฒนาระบบ สาธารณสุขและระบบบริการ
สาธารณสุขในทองถิ่น
๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ทองถิ่น
๕. แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาดในทองถิ่น
๖ ดานเศรษฐกิจและการ ๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชนในทองถิ่นตาม
ทองเที่ยว
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝมือแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ กลุมอาชีพกลุมสตรีแมบาน กลุมเกษตรกรและอื่นๆ
๓. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
๔. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด การจัดตั้ง
ตลาดกลางและศูนย จําหนายสินคา OTOP ตําบล
๗ ดานการศึกษา และ
การกีฬา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

สํานักปลัด
งาน
สาธารณสุข

สํานักปลัด
งาน
สวัสดิการ
สังคม

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม การศึกษาของสถานศึกษา สวน
ในทองถิ่นใหไดมาตรฐานทุกดาน
การศึกษา
๒. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา สงเสริม และพัฒนา
กิจกรรมการกีฬาในทองถิ่นทุกดาน
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๓.๔ การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการคา การลงทุน การทองเที่ยวสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่”
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. สงเสริมการคา การลงทุนเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ
๒. เสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษของ
ภูมิภาค
๓. พัฒนาระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงเสนทางเศรษฐกิจกลุมประเทศ GMS
๔. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรสูร ะบบเกษตรปลอดภัยและสงเสริมเกษตรมูลคาเพิ่ม
๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ดํารงฐาน วัฒนธรรม และทุนทางสังคม ของลานนา
๖. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และการคาการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี
๓.๕ การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน
วิสัยทัศน
"เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง"
พันธกิจ
๑. ดานสังคมและความมั่งคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง
เชื่อมโยงฐานความรูวฒ
ั นธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
๒. ดานเศรษฐกิจ: สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สูเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสรางสรรค
ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาและบริการที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและเนนฐานการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดดวยกระบวนการมีสวนรวมโดยใชความรูภ ูมิปญญาทองถิ่น
และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใสและ
เปนธรรม
๔. ดานบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดใหมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพเนนการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
อยางแทจริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันภายใต
บริบทของการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
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พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการ
พัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนําไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง การบริหารจัดการและพัฒนาการ
เกษตรแบบบูรณาการ และมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
ฐานรองรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัยการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
๕. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้าํ แบบบูรณาการ
๔.๖ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายเรงดวน
๑. บอขยะตองไดรับการแกไข : จะดําเนินการยุติการกอสรางบอขยะฝงกลบที่เปนปญหา
๒. บานเฮาตองเปนที่ ๑ : เมื่อมีการประกวดกิจกรรม แผนงาน โครงการตางๆในระดับ
อําเภอสนับสนุนใหทุกหมูบานในตําบลหวยยาบตองเปนที่หนึ่ง
๓. อบต.แถวหนา : ยกระดับ อบต.หวยยาบใหเปน อบต.แถวหนา โดยปรับปรุงใหเปน
สํานักงานอัตโนมัติ เปนองคการแหงการเรียนรู เปนองคกรคุณภาพและเปนองคกรแหงความสุข
๔. ตนกลาอาชีพ : สงเสริมกิจกรรมตางๆใหเด็กและเยาวชนฝกฝนกิจกรรมดานอาชีพ ให
เด็กและเยาวชนไดมีความสามารถพิเศษ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน มีทักษะ อัจฉริยะ ดานวิชาการ ,
วิชาชีพ ,ดานดนตรี , ดานศิลปะ และพิธีกร
๕. โครงสรางพื้นฐานตองเปนธรรม : จัดสรรการกระจายงบประมาณดานโครงสราง
พื้นฐานของ อบต.ดวยความเปนธรรมทุกหมูบาน
๖. จัดตั้งกองทุน อสม. ชรบ. อปพร. : เพื่อเปนสวัสดิการและเปนขวัญกําลังใจใหแกผูมีจิต
อาสาในตําบล
๗. จัดงานวันเกษตรและโคนม ตําบลหวยยาบ : จัดงานวันเกษตรและโคนม สนับสนุนให
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมประกวดผลงาน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ทาง
การเกษตร และโคนมตําบลหวยยาบ
๘. สงเสริมกลุมสตรี ผูสูงอายุ เยาวชน : สนับสนุนใหกลุมเยาวชน สตรี ผูสูงวัย มีสุขภาพ
ดี คุณภาพชีวิตดี มีกิจกรรมที่สรางสรรค และมีรายไดเพิม่ เติม
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๙. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวภายในตําบลหวยยาบใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายน้ําตก
ตาดหลวง หวยมวง พระธาตุดอยงุมฯ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม โฮมสเตย ฟารมสเตย โดยบูรณา
การเปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยว
เชิงเกษตร
นโยบายการพัฒนาดานตางๆ
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนางานดานการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซม ถนน สะพาน
ทางเทาและทางระบายน้าํ ใหไดมาตรฐาน และมีการกระจายใหทั่วถึงทุกหมูบานอยางเพียงพอ
๑.๒ ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวางครอบคลุม เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน
๑.๓ ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาที่สะอาด
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
๑.๔ ปรับปรุงเสียงตามสาย หอกระจายขาวประจําหมูบานเขาสูระบบ เพื่อ
ประชาสัมพันธงานของอบต.ใหประชาชนไดรับขอมูลและขาวสารที่เปนประโยชนอยางทัว่ ถึง
๑.๕ ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมคลองสงน้ํา เหมือง ฝาย และจัดหาแหลงน้ํา
ใหเพียงพอตอการเกษตร
๒. ดานการศึกษา
๒.๑ จัดทําขอตกลง (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคเหนือ เพื่อยกระดับการ
พัฒนา
ทุกดานในตําบลหวยยาบ
๒.๒ จัดคายอัจฉริยะใหเด็ก เยาวชน เพื่อเปนพื้นฐานดานอาชีพใหมีทักษะ ดานวิชาการ
ดานดนตรี ดานกีฬา ดานศิลปะ ดานฝมือ
๒.๓ สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต จัดหาที่ตั้งหองสมุดประจําตําบล จัดกิจกรรม
หองสมุดเคลื่อนที่ หองสมุดครอบครัว
๒.๔ สนับสนุนการศึกษาระดับกอนปฐมวัย และระดับประถม ทั้งในดานอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียนการสอน พรอมบุคลากรผูสอนแกเด็กกอนปฐมวัย
เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการพัฒนาดานการศึกษาในระดับสูงตอไป
๒.๕ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
๒.๖ สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อแสวงหาความรู
ในโลกกวางใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการศึกษาตอเพื่อนําความรูที่
ไดรับกลับมาพัฒนาองคกร
๓. ดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และทองเที่ยว
๓.๑ สนับสนุนใหมีการกอสรางอาคารหอประชุมเอนกประสงค และสนามกีฬาใหได
มาตรฐาน
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๓.๒ จัดโครงการ “นายกปะจาวบาน” โดยนายกอบต.จะพบปะ เสวนากับผูนาํ ชุมชุน
ในรูปแบบสภากาแฟสัญจร ชวงเชาของทุกเดือน หมุนเวียนทุกหมูบ าน เพื่อแลกเปลี่ยนรับฟงปญหา
และแนวทางพัฒนาตําบลหวยยาบ
๓.๓ ระดมทุกภาคสวน (บาน วัด สวนราชการ) ใหเปนเอกภาพ จัดทําแผนงานและ
ปฏิทินการพัฒนาของตําบลหวยยาบ
๓.๔ จัดตั้งศูนยวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวบานเฮา (ศ.ก.ท.) รับผิดชอบวางแผน
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว ของ ตําบลหวยยาบ
๓.๕ สงเสริมใหทั้ง ๑๖ หมูบาน รวมรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน ลานนาไทย
สนับสนุนใหมีการประกวดฮีตฮอย ฟนฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวยอง รณรงคใหลูกหลานตระหนักภาคภูมิใจ
ที่เกิดเปนคนยอง กลาพูดภาษายองกับคนตางถิ่น
๓.๖ สนับสนุนใหมีการสืบคนขอมูลชื่อบาน นามเมือง ภูมิปญญาทองถิ่นบานเฮา ๑๖
หมูบาน เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ ใหสังคมไดรับรูรับทราบ
๓.๗ สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ โดยสนับสนุนอุปกรณการ
กีฬาใน การออกกําลังกาย
๓.๘ สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีใหมีความยั่งยืนสืบไป
๓.๙ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบลหวยยาบใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย จัดกิจกรรมโฮมสเตย ฟารมสเตย
๔. ดานเศรษฐกิจ
๔.๑ จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพตําบลหวยยาบ (ศ.ส.ช.) เพื่อสงเสริมพัฒนาการฝก
อาชีพแกกลุมผูสนใจ แบบครบวงจร โดยขอความรวมมือกับศูนยพัฒนาหวยฮองไคร ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด สถาบันการศึกษาและสวนราชการที่เกี่ยวของ
๔.๒ ยกระดับสินคาหนึ่งตําบลแปดผลิตภัณฑ (OTEP) สนับสนุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุน และจัดงานออกรานแสดงสินคา
๔.๓ สงเสริมเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมี เพื่อประหยัดรายจายตามแนวทางการ
พัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ จัดงานวันเกษตรและโคนม ตําบลหวยยาบ : รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนจัดงานวันเกษตรและโคนม สนับสนุนใหจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมประกวดผลงาน ผลผลิตทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทางการเกษตร และโคนมตําบลหวยยาบ
๕. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕.๑ จัดใหมีการบริหารจัดการขยะภายในตําบลอยางเปนระบบ มีรถเก็บขยะ มีการคัด
แยกขยะบางสวนเพื่อนําไปทําปุยหมัก
๕.๒ รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อสม.แตละหมูบาน จัดทํา
โครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับและสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําป

26

๕.๓ จัดทําโครงการบานหลังสุดทาย โดยการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสุสานทุกแหงใน
ตําบลหวยยาบ
๕.๔ จัดกิจกรรมหวยยาบสีเขียว นํากลวยไมคืนสูปา พาตนไมกลับบาน ปลูกตนไม
บริเวณสองขางถนน
๕.๕ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖. ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖.๑ จัดตั้งหนวยฉุกเฉินบานเฮา บริการสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๖.๒ สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการใหแกอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
๖.๓ จัดตั้งโครงการบานเฮาปลอดภัย โดยใหทุกหมูบานมีความปลอดภัย ๔ ปลอดภัย
(ปลอดอาชญากรรม, ปลอดอุบัติเหตุ, ปลอดโรคติดตอและปลอดสารเสพติด)
๖.๔ จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
๖.๕ สนับสนุนการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัย
ธรรมชาติและอัคคีภัย
๖.๖ สงเสริมการสรางสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน เขมแข็ง
๖.๗ ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพ ิการ และผูติดเชื้ออยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
๗. ดานการเมืองการปกครอง
๗.๑ เนนการทํางานแบบมีสวนรวม ทั้งใน อบต. ระดับทองที่ ระดับประชาชน
โดยทั่วไป โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมหมูบานหรือระดับตําบลแลวแตกรณี
๗.๒ บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในตําบลหวยยาบ
๗.๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ
ขาราชการและพนักงานจาง สนับสนุนการศึกษาตอ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรม
หลักสูตรตางๆเพื่อรองรับการบริหารในแตละดานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
๗.๔ สงเสริม พัฒนาศักยภาพการใหบริการของ อบต.หวยยาบ ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานในการใหบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

