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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ (vision) 
“เมืองน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม ค ้าชูประเพณี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีการศึกษา” 
พันธกิจ 

๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน พัฒนาการ 
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการประชาชนเพื่อ 
รองรับการขยายตัวชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่น 

๔. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง 
๕. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๖. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
๗. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง 
๘. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ในเขตเทศบาล 
2. ยุทธศาสตร์  
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ก่อสร้างและปรับปรุง สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความ

สะดวก 
๒. การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. การก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของกองการประปา 
๔. การบริการสาธารณะ 
๕. การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
๖. การใช้ที่ดิน 
๗. แหล่งเก็บน้ า 
๘. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๒. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครอบครัว กลุ่มอาชีพ 
๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
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๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมการศึกษา 
๓. ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
๔. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๕. การกีฬาและนันทนาการ 
๖. การบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๓. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรทุกภาคส่วน 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามาตรฐานสากล 
๔. จัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
๕. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล 
๖. ปรับปรุงและพัฒนารายได ้

3. เป้าประสงค์ 
 ๑) ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสุขของประชาชน 
 ๒) สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจนของคนในท้องถิ่น 
 ๓) เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 
 ๔) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
 ๕) สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนว
ทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
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๔. ตัวช้ีวัด 
    ๑. จ้านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้้า 
    ๒. จ้านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  

   ๓. จ้านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
   ๔. จ้านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 
   ๕. จ้านวนแหล่งเก็บน้้าสาธารณะ 
   ๖. สถานที่บ้าบัดน้้าเสียจากชุมชนให้ดีขึ้นก่อนปล่อยน้้าออกพ้ืนที่การเกษตร 
   ๗. จ้านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
   ๘. จ้านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
   ๙. จ้านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
   ๑๐. จ้านวนประชาชนที่มาท่องเที่ยว 
   ๑๑. จ้านวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุ่ม 
   ๑๒. จ้านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
   ๑๓. จ้านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 
   ๑๔. จ้านวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ 
   ๑๕. จ้านวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ีให้ความร่วมมือ 
   ๑๖. จ้านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้บริการลดน้อยลง 
   ๑๗. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการจากเทศบาล 
   ๑๘. จ้านวนผู้มีผลกระทบปัญหาสังคมลดลง 
   ๑๙. จ้านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
   ๒๐. จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ของเทศบาล 
   ๒๑. จ้านวนประชาชนที่เข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการช้าระภาษี 

๕. ค่าเป้าหมาย  
  -  ค่าเปูาหมาย = จ้านวน   โครงการ 

๑) ก่อสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและ 
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลส้าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
เศรษฐกิจด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน   

  ๒) สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ  
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางฯ 

  ๓) เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ  
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

  ๔) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
  ๕) สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการท้างานของภาครัฐและ  

ให้บรรจุแนวทางการด้าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
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๖. กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า  สงวนและเก็บกัก
น้้าเพื่อการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  ระบบการผลิตน้้าประปา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง
วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  

๓)  พัฒนา ส่งเสริม เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรหรืองานฝีมือของกลุ่มทอผ้า ในท้องถิ่น
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ เพ่ือเข้าสู่ตลาดกลางจ้าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพในชุมชน 
๖)  ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในช่วงวันหยุดเทศกาล 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า ให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้าง
จิตส้านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้าระบบการบริหารจัดการขยะให้ดี
ขึ้นพร้อมทั้งคนในชุมชนมีรายได้จากการจัดการขยะ 

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่

จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในชุมส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
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๔)  การก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
8. แผนงาน 
 ๑. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๓. แผนงานการศึกษา 
 ๔. แผนงานสาธารณสุข 
 ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1๐. แผนงานการพาณิชย์หรือกิจการประปา 
 1๑. แผนงานงบกลาง 

9. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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