
 

 

 

 

 

 
 
 

ส�วนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัต ิ

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ&ตามแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน& (Vision) 
จากการประมวลข�อมูลที่เก่ียวข�องซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาตําบลบ�านแปะ นโยบายผู�บริหาร ทิศทางในการ

พัฒนาระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนป'จจัยและสถานการณ+ในอนาคตที่มีผลต�อการพัฒนา เพื่อมุ�งแก�ไข
ป'ญหา ความเดือดร�อนของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเน�นการจัดบริการสาธารณะต�างๆ ซ่ึงเป6นงานใน
หน�าที่และภารกิจที่ได�รับการถ�ายโอนจากหน�วยงานภาครัฐ จึงสามารถกําหนดเป6นวิสัยทัศน+ของการพัฒนาตําบล   
บ�านแปะ ดังนี้ 

 “มีศักยภาพด2านการบริหาร  เน2นบริการสาธารณะ  ประชาชนอยู�ดีกินดี  ตามวิถีพอเพียง” 

 
พันธกิจ (Mission) 

 1. สนับสนุนและเสริมสร�างความเข�มแข็งในภาคการเกษตรและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทาง
การเกษตร 

 2. ส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวในชุนชนให�เป6นท่ีรู�จัก 
3. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. ส�งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก�ไขป'ญหาสังคม 
5. การรักษาความสงบเรียบร�อยและการป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส�งเสริมอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และพลังงานสะอาด 
7. การพัฒนาองค+กรและการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
8. ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป'ญญาท�องถ่ิน 
9. ส�งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป;าประสงค&โดยรวม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนท่ีมีความเข�มแข็งและพ่ึงตนเองได�  
2. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในตําบลให�เป6นท่ีรู�จัก 
3. โครงสร�างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธาณูปการมีคุณภาพ ได�มาตรฐาน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก�เด็ก  สตรี  คนชรา ผู�ด�อยโอกาส และการสงเคราะห+ต�างๆ มี

ทิศทางท่ีดีข้ึน 
5. การป@องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย+สินเป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได�รับการคุ�มครอง ดูแล 



6. การบริหารจัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และพลังงานสะอาด เป6นระบบ
และมีการขยายเครือข�ายการทํางาน 

7. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได�รับการส�งเสริมและ
พัฒนาความรู�ความสามารถให�สอดคล�องกับสภาวการณ+ป'จจุบัน รวมถึงการมีส�วนร�วมของ
ทุกภาคส�วน มีการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   

 
 

8. การบริหารจัดการด�านการศึกษา ควบคู�กับการมีส�วนร�วมในการสืบสานประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป'ญญาท�องถ่ิน 

9. ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน 
 
๒) ยุทธศาสตร&การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� 
    (ปรับปรุงใหม�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร+ของอําเภอจอมทอง และของจังหวัดเชียงใหม�) ๕ ยุทธศาสตร+ ดังนี ้

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท�องเที่ยวอย�างยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และพลังงานสะอาด 
๔. การสร�างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
๕. การบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม ตามหลักธรรมาภิบาล  

 
คําอธิบายยทุธศาสตร+และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาํบลบ�านแปะ (ปรับปรุงใหม�) ในหน�าถัดไป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



คําอธิบายยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ2านแปะ 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕8) 

ประเด็นยุทธศาสตร& 
แนวทางการพัฒนา 
(กระบวนงานหลัก) 

กระบวนงานย�อย 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท�องเที่ยวอย�าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง   

1. ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล�งท�องเที่ยวในตําบล ให�เป6นชุมชน
แห�งวัฒนธรรม น�าอยู� น�าเที่ยว 

 

๑. การพัฒนาสินค�าและการบริการทางการท�องเที่ยว : การปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวให�เหมาะสม น�า
เที่ยว, เสริมสร�างการท�องเที่ยวทางเลือกใหม�(เชิงอนุรักษ+), อนุรักษ+วัฒนธรรมแบบมีส�วนร�วม เน�นความเป6นเอกลักษณ+ สร�าง
การมีส�วนร�วมให�คนท�องถิ่นร�วมกันพัฒนาการท�องเที่ยว 

๒. การพัฒนาการสนับสนุน  : การปรับปรุงโครงสร�างและบริการพื้นฐาน , พัฒนาบุคลากรให�มีคุณภาพ 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองช�าง 

กองสวัสดิการสังคม 

 2. ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มพูน
องค+ความรู� ต�อยอดผลิตภัณฑ+  โดยใช�
ภูมิป'ญญาท�องถิ่นสู �การผลิตเชิงสร�าง
สรรค+ เพื่อให�มีรายได�อย�างยั่งยืน 

 

๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ�มวิสาหกิจชุมชน : พัฒนาผู�ประกอบการและเครือข�าย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแบบก�าวหน�า พึ่งพาตนเอง 

๒. การสร�างมาตรฐานและคุณภาพสินค�า : การพัฒนาทิศทางการสื่อสาร ทิศทาง ตลาด การค�าและการลงทุน 

๓. การพัฒนาการออกแบบสินค�าและบรรจุภณัฑ+ : การพัฒนาแนวคิดด�านการออกแบบเพื่อความแตกต�าง,      
บูรณาการหน�วยงานเพื่อส�งเสริมสนับสนุนวิสาหกจิชุมชนด�านการออกแบบ 

๔. การพัฒนาการตลาดและช�องทางการกระจายสินค�าชุมชน : สร�างโอกาสการนําเสนอสินค�า, การส�งเสริมการ
พัฒนาช�องทางใหม�ๆ ในการกระจายสินค�าอย�างต�อเนื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองสวัสดิการสังคม 

 ๓. ส�งเสริมและพัฒนาให�ก�าวสู�ความเป6นผู�นํา
ด�านความหลากหลาย ในการผลิตด�าน
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  

 

๑. พัฒนาองค+ความรู�ในทุกภาคส�วนการเกษตร : ส�งเสริมและพัฒนาภูมิป'ญญา, ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่เป6น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม, สร�างมาตรฐานผลิตภัณฑ+ทางเกษตรร�วมกัน 

๒. การพัฒนากลุ�มองค+กรเครือข�ายเกษตรกร : สร�างความเข�มแข็งให�กบัผู�ประกอบการที่เป6นเกษตรกร, จัดส�งเสริม
การจัดการความรู�ร�วมกันในเครือข�าย,แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกันในเครือข�าย 

๓. การพัฒนาป'จจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร : การป@องกันและแก�ไขป'ญหาทางการเกษตร, พัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน และป'จจยัการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร, สร�างความพร�อมด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT 

๔. การสร�างโอกาสทางการตลาด : ศึกษาโอกาส แนวโน�มทางการตลาดของสินค�าทางการเกษตร, การตลาด การ
ประชาสัมพันธ+เชิงรุกเพื่อสร�างช�องทางและภาพลักษณ+ที่ดี, สร�างกลไกลดความผันผวนของราคาสินค�าเกษตร 

๕. การสร�างมลูค�าเพิ่มให�กับสินค�าเกษตร : เชื่อมโยงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษากับภาคเกษตร, ส�งเสริมการเพิ่ม
มูลค�าผลผลิตทางการเกษตร, ส�งเสริมการแปรรูปสินค�าเกษตรสู�สินค�าอุตสาหกรรม 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองช�าง 

กองสวัสดิการสังคม 



ประเด็นยุทธศาสตร& 
แนวทางการพัฒนา 
(กระบวนงานหลัก) 

กระบวนงานย�อย 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต   

1. สร�างสังคมแห�งการเรียนรู� ส�งเสริม
และพัฒนาการศึกษา และเข�าถึงการ
บริการด�านสาธารณสุข 

 

 

 

๑. การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต: การพัฒนาด�านการศึกษา  ส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต  ความเป6นเลิศด�าน
การศึกษา  

๒. การพัฒนาศักยภาพและความพร�อมของคน ครอบครัวและชุมชน : พัฒนาคนให�มีความรู� มีคุณภาพ เข�มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได�, เสริมสร�างระบบสาธารณสุข และสุขภาวะแบบองค+รวม, เสริมสร�างความเข�มแข็งของครอบครัว, สร�าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิต, เตรียมความการเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ 

๓. ส�งเสริมเครือข�ายและการมีส�วนร�วมทางสังคมของทุกภาคส�วน : เชื่อมโยงความเป6นเลิศทางสังคมด�าน
สาธารณสุข และอัตลักษณ+ล�านนา สู�เครือข�ายปฏิบัติการในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในชุมชน, ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของภาคประชาชน 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองช�าง 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

 2. ส�งเสริม สืบสานและอนุรักษ+ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิป'ญญาพื้นบ�าน รวมถึง 
ส �งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จิต
สาธารณะ 

๑. การส�งเสริมการเรียนรู�หลักศาสนา วัฒนธรรม และการใช�ชีวิตแบบพอเพียง : การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู�ตามหลักศาสนา ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจรรยา อนุรักษ+และสืบสานวัฒนธรรม  ความพอเพียงและนําไปใช�ในการ
ดําเนินชีวิต, ส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต  ส�งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ+ล�านนา ภูมิป'ญญาท�องถิ่น )  

 

 

 3. เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบัน
ทางสังคม (พัฒนาศักยภาพคนให�พร�อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง)  

๓. ส�งเสริมเครือข�ายและการมีส�วนร�วมทางสังคมของทุกภาคส�วน : เชื่อมโยง บูรณาการเครือข�ายการทํางาน    
ทุกภาคส�วน  เครือข�ายปฏิบัติการในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในชุมชน, ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

 

๓ .  การบ ริห า รจั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมและพลังงาน
สะอาด 

 

๑.  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ+
ฟ T Uน ฟู ป @องกันและการใช �ประโยชน + 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�าง
ยั่งยืน 

 

๑. สร�างระบบการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วมกับทุกภาคส�วน : การป@องกัน 
รักษา ฟTUนฟูสภาพและใช�ประโยชน+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน, ส�งเสริมการอนุรักษ+ทรัพยากรฯ ตามแนว
พระราชดําริ, การเพิ่มประสิทธิภาพป'จจัยในการจัดการทรัพยากรฯ (๔M) 

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาต�นไม�ในเมืองรักษาและเพิ่มพื้นที่ปXาในตําบลบ�านแปะ : สร�างเครือข�ายชุมชนใน
การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว, ส�งเสริมกิจกรรมที่เปYดให�ประชาคมได�ร�วมเป6นเจ�าภาพ 

3. พัฒนาการจัดการของเสีย โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน : สร�างความตระหนักในป'ญหาการจัดการของเสีย, 
เสริมสร�างและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการจัดการของเสียโดยไม�เผา, เสริมสร�างศักยภาพขององค+กร เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากร(๔M) ในการจัดการของเสีย 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองช�าง 

 



ประเด็นยุทธศาสตร& 
แนวทางการพัฒนา 
(กระบวนงานหลัก) 

กระบวนงานย�อย 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 2. เสริมสร�างความร�วมมือและ เครือข�าย
ในการป@องกัน ควบคุมลดและขจัดมลพิษ 

๑. สร�างความเข�าใจร�วมกันพัฒนาระบบฐานข�อมูลองค+ความรู� ทีมงานและเครือข�าย : สร�างจิตสํานึกและ
ร�วมกันแก�ไขในระดับตําบล, พัฒนาฐานระบบข�อมูล องค+ความรู�และการถ�ายทอด, สร�างความเข�มแข็งให�เครือข�ายชุมชน(อส.) 
ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ 

๒. สร�างมาตรการ การงดเผาในที่โล�งทุกชนิด : เสริมสร�างองค+ความรู�และการมีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรการงดเผา
ในที่โล�ง, จัดหาและพัฒนาอุปกรณ+ เครื่องมือต�างๆ ในการจัดการมลพิษ, เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเผาในที่โล�งทุก
ชนิด 

 

 3. พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ+พลังงาน และ
การใช�พลังงานทดแทน ให�เหมาะสมและ
ยั่งยืน 

 

1. สร�างสํานึกสาธารณะในการร�วมกันแก�ไขป'ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและการประหยัด
พลังงานอย�างจริงจังและต�อเนื่อง : สร�างจิตสํานึกความเป6นเจ�าของ, การรักษาประโยชน+ส�วนรวม, ใช�มาตรการทาง
สังคมในการควบคุมพฤติกรรม, รณรงค+ประหยัดพลังงาน 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงานในทุกภาคส�วน : ประชาสัมพันธ+และการส�งเสริมการประหยัดพลังงาน, การ
ร�วมกันแก�ไขป'ญหาและสร�างชุมชนต�นแบบประหยัดพลังงาน, สร�างความรู�ความเข�าใจในการใช�พลังงานภาคครัวเรือน การ
ขนส�งและการเกษตร 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองคลัง , กองช�าง 

กองการศึกษา,  

กองสวัสดิการสังคม 

 

๔. การสร2างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 

บูรณาการหน�วยงานด2านความมั่นคง และ
ส�งเสริมสนับสนุนความร�วมมือ ทุกภาค
ส�วนเพื่อแก2ไขปIญหา 

 

๑. การสร�างกระบวนการเรียนรู�และประสบการณ+ร�วมในการป@องกันภัย : การสร�างองค+ความรู�ให�เป6นไปตาม
กฎหมายในการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในพื้นที่, การเผยแพร� ประชาสัมพันธ+และปลุกจิตสํานึก การพัฒนา
บุคลากร ศักยภาพชุมชนในการร�วมสร�างความมั่นคง ปลอดภัย 

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือทั้งในและนอกเขตพื้นที่ : การเสริมสร�างการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนในการป@องกัน/ การบังคับใช�กฎหมาย/การบริหารจัดการภัยที่ส�งผลกระทบต�อความมั่นคง 

๓. การพัฒนาสร�างมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติให�เกิดประสิทธิภาพและเป6นธรรม : การบริหารจัดการ
ระบบเฝ@าระวัง และป@องกันความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต�อความมั่นคง, ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัดการ
ให�เป6นไปตามกฎหมาย 

๔. การพัฒนาป'จจัยสนับสนุนการป@องกันการแก�ไขป'ญหาและการฟTUนฟูร�วมกัน : การเตรียมการเครื่องมือ 
อุปกรณ+ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป@องกัน การปฏิบัติ การฟTUนฟู และการสังเคราะห+ , การพัฒนาระบบป@องกันและแจ�ง
เตือนภัย  การสื่อสาร และเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองคลัง , กองช�าง 

กองการศึกษา,  

กองสวัสดิการสังคม 

 



ประเด็นยุทธศาสตร& 
แนวทางการพัฒนา 
(กระบวนงานหลัก) 

กระบวนงานย�อย 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๕. การบริหารจัดการแบบ
มีส�วนร�วม ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  

 

๑.พัฒนาความสามารถบุคลากร มุ�งเน2น
จริยธรรม พัฒนาอุปกรณ&  ด2าน IT และ
การให2บริการที่เปMนเลิศ  

 

๑. การปลุกจิตสํานึกในการให�บริการบนพื้นฐานจริยธรรมและใช�ความรู�ด�าน ICT : เสริมสร�างค�านิยม คุณธรรม
จริยธรรม วินัยแก�ทุกภาคส�วน, สนับสนุนการใช� ICT เพื่อสร�างความพึงพอใจแก�ผู�รับบริการ, ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ+ให�
เกิดตนแบบคนดี คนเก�ง 

๒. การร�วมพัฒนามาตรฐานของระบบการให�บริการขององค+กร : สร�างวัฒนธรรมและการมีส�วนร�วมและสํานึกด�าน
คุณภาพในประชาคม, ส�งเสริมการใช�เกณฑ+คุณภาพในการพัฒนางาน, ปรับปรุง ประเมินตามเกณฑ+ระบบคุณภาพในการ
ให�บริการอย�างจริงจัง 

๓. การยกระดับสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรและเครือข�าย : การเข�าถึง ICT อย�างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ, การฝ̂กอบรมและพัฒนาขีดมรรถนะของบุคลากร, แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองคลัง , กองช�าง 

กองการศึกษา,  

กองสวัสดิการสังคม 

 

 ๒. ส�งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส�วนร�วมในทุกภาคส�วน  

 

๑. การเสริมสร�างค�านิยม วัฒนธรรมในวิถีประชาธิปไตย : สนับสนุน ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�สํานึกประชาธิปไตย
ในการดํารงชีวิต, สร�างหมู�บ�าน ชุมชนต�นแบบวิถีประชาธิปไตย, การจัดการให�เกิดการมีส�วนร�วมของประชาคมในกิจกรรม
สาธารณะ 

๒. การประชาสัมพันธ+เชิงรุก : การสร�างกระแสวิถีประชาธิปไตยอย�างต�อเนื่อง และทั่วถึง, สร�างนวัตกรรมในการเผยแพร�
และประเมินผลแบบมีส�วนร�วม 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองคลัง , กองช�าง 

กองการศึกษา,  

กองสวัสดิการสังคม 

 ๓. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร&เชิงบูรณาการ ๑. การสร�างความรู�ความเข�าใจและประสบการณ+ร�วมของประชาคม : พัฒนาความรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ+
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ในทุกภาคส�วน, กระตุ�นให�เกิดความต�อเนื่องในการผลักดันยุทธศาสตร+, ศึกษาตัวอย�างที่ประสบ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+, เปYดโอกาสให�ประชาคมในทุกประเด็นยุทธศาสตร+ได�ติดตาม ตรวจสอบความ
คืบหน�าร�วมกัน 

๒. การพัฒนานวัตกรรมและเครือข�ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ : การพัฒนาผู�นําและกลุ�ม องค+กรหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+, พัฒนาความสัมพันธ+ในลักษณะเครือข�าย, การแก�ไขป'ญหา พัฒนารูปแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+
เพื่อให�เกิดผลในทางปฏิบัติร�วมกัน 

 

สํานักปลดัเทศบาล 

กองคลัง , กองช�าง 

กองการศึกษา,  

กองสวัสดิการสังคม 

 



 


