ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
วิสัยทัศน์ (Vision)
บ้านคลองตาบลน่าอยู่ของทุกคน
มีบริการที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และบริหารจัดการดี

พันธกิจ (Mission)
จัดทาบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาให้เป็นตาบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ไว้ ๘ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการสาธารณูปโภคและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการคมนาคมและการระบายน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเมือง (ตาบล) ให้มีความสวยงามและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑.ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

เด็กนักเรียนและเยาวชนได้รับการศึกษาและการ

และประถมศึกษาให้มีมาตรฐานรวมทั้งเด็ก

เรียนรู้ทุกรูปแบบ

เยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเพียงพอ

และทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าประสงค์
๑.ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัด
ฝึกอบรมอาชีพและจัดหาสถานที่จาหน่าย
สินค้าให้กับประชาชนและการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการจัดการสาธารณูปโภคและผังเมือง
เป้าประสงค์
๑. ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๒. พัฒนาปรับปรุงขยายเขตการให้บริการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
เพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงทั้งตาบล

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) เพื่อให้มี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง
๓. เพื่อพัฒนาการจัดการผังเมืองให้เป็นไป

ผังเมืองได้รับการจัดสรรการใช้พื้นที่ (Zonning) อย่าง

อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : ด้านการคมนาคมและการระบายน้า
เป้าประสงค์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้าง/พัฒนา/

ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม ปรับปรุง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ให้มีการจราจรที่ดี และมีการระบายน้า
เพียงพอ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ : ด้านการพัฒนาเมือง (ตาบล) ให้มีความสวยงามและปลอดภัย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. พัฒนาตกแต่งตัวเมือง (ตาบล) ให้สวยงาม พัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด มี
มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีการจัดสร้าง

สภาพแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัย

สัญลักษณ์ของเมือง ดูแลรักษาความสะอาด
ทางน้า ทางบก และสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพดี
ตลอด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านการสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการกีฬา การออกกาลังกาย และ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอนามัยที่ดี
จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางและการ ขยะมูลฝอยสามารถกาจัดได้อย่างถูกวิธี และไม่มีขยะ
ดูแลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล

ตกค้างในพื้นที่

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ : ด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมจัดให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ : ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์
๑. มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เทศบาลมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ

๒. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อการพัฒนา

ประชาชน

ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
๑. เด็กนักเรียนและเยาวชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงทั้งตาบล
ผังเมืองรวมได้รับการจัดสรรการใช้พื้นที่ (Zonning) อย่างเหมาะสม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
พัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
๘. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอนามัยที่ดี
๙. ขยะมูลฝอยสามารถกาจัดได้อย่างถูกวิธี และไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
๑๐. ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
๑๑. มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษา
กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสถานศึกษาของเทศบาลในระดับปฐมวัย, อนุบาลและประถมศึกษาให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐาน
๒. สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตามสถานะการคลัง
๓. ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับนอกระบบหรือตามอัธยาศัยตามกลุ่ม
สนใจหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความรู้ คุณภาพของเด็ก/เยาวชน
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
๒. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. จัดให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้าในชุมชนหรือตลาดชุมชน
๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการสาธารณูปโภคและผังเมือง
กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงระบบจาหน่ายน้าประปาให้มีคุณภาพดีและทั่วถึงทั้งตาบล
๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตาบล
๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น
๔. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบผังเมืองรวมในเขตตาบลให้
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการคมนาคมและการระบายน้า
กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในเขตตาบล ให้มีสภาพดีและทั่วถึง
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาท่อระบายน้าในเขตทางสาธารณะให้
ครอบคลุมพื้นที่
๓. การขุดลอก คู คลอง ทางระบายน้า ให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเมือง (ตาบล) ให้มีความสวยงามและปลอดภัย
กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเส้นทางคมนาคมและสถานที่สาธารณะต่าง ๆใน
เขตตาบลให้มีความสวยงาม
๒. จัดตั้งชุดสายตรวจปฏิบัติการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาด
ความปลอดภัย และการกระทาความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในเขต
ตาบล (สายตรวจเทศกิจ)
๓. ก่อสร้างสวนหย่อม สวนดอกไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่อื่นที่
เหมาะสม เป็นต้น
๔. การติดตั้ง ปรับปรุง ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทาง กล้อง CCTV ใน
เขตตาบลให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นต้น
๕. จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
๖. ก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ตาบล ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๒. ควบคุมดูแลส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง และการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. จัดให้มหี น่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินประจาตาบล เป็นต้น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การกี ฬ าทุ ก ประเภท และทุ ก ระดั บ ทั้ ง นั ก เรี ย น เยาวชน และ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
กลยุทธ์

๑. สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางประวัติศาสตร์
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเขตตาบล
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ช่วยรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงระบบงานของเทศบาลตาบลให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชน
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตาบล โดยเน้นหลัก
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อพัฒนารายได้
ของเทศบาลตาบลให้เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
๕. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทางานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อปท.)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่ง
เทศบาลตาบลบ้านคลองได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษานี้ไว้เป็นลาดับแรก จากยุทธศาสตร์
ทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลบ้านคลองได้ตระหนักและเห็นความสาคัญกับการพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก

