2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2.1 วิ สยั ทัศน์
วิ สยั ทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่ น
“บริ หารงานโปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพชีวิต พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบวั บาน
ในการพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบวั บาน ได้ใช้ขอ้ มูลจากสภาพความเป็นจริงของพืน้ ที่
ทีม่ าจากสภาพปญั หาและความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วย
นานโยบายของรัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ซึง่ เทศบาลตาบลแสลงพันได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 8 ด้านดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
และแหล่งน้าเพือ่ อุปโภคบริโภคและการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวติ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
2.3 เป้ าประสงค์
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
2. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การลดรายจ่ายเพิม่ รายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและชุมชน
6. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการปลูกฝงั ให้เยาวชน ประชาชน ให้มจี ติ สานึกในการรักษาทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
ปราศจากมลพิษ
8. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี
9. การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทัวถึ
่ ง

10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
2.4 ตัวชี้วดั
1. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคม ให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
2. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภคเพิม่ มากขึน้ ร้อยละ ๕
3. ประชาชนในเขตเทศบาลเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
4. ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ ๕ และพึง่ ตนเองได้มากขึน้
5. ประชาชนมีความรูม้ ากขึน้ ร้อยละ 80 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดียงั คงอยู่
6. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ร้อยละ ๑๐
8. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
2.5 ค่าเป้ าหมาย
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บา้ นและทุกด้าน
2. ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
และเพิม่ รายได้ให้แก่ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน
4. ประชาชนในสังคม มีความรู้ ความคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีด่ ถี ว้ นหน้า มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทีด่ ี
2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า พัฒนา
ระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐาน
และแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริ โภคและการเกษตร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม และขยายเขตการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เช่นระบบประปา ไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
แนวทางที่ 2
ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนการดาเนินการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม
แนวทางที่ 1
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ทรัพยากรการเกษตรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร กลุ่มต่าง ๆ ในตาบล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 เพิม่ ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารให้กบั ประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่
รวมทัง้ การศึกษาอย่าง
ทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
แนวทางที่ 2 จัดระบบบาบัด และจัดการขยะ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวติ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสานึกแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ ในตาบลศรีบวั บาน
ให้เข้าใจถึงสิทธิ
หน้าทีภ่ ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2
จัดหาวัสดุอุปกรณ์บุคลากรและเครื่องมือทีท่ นั สมัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหาร
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มคี วามเข้มแข็ง โดยได้รบั บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึง่ ตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูลและมลภาวะสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ย่างยังยื
่ น
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ แี ละมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทัวไป
่
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง

