บทที่ 4
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชมีวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
“ท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมที่ดี เศรษฐกิจดี สุขภาพดี และการบริหารจัดการที่ดี”
เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เสมอภาคและพึง
พอใจ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นท้องถิ่นน่าอยู่
4.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล และระบบการจัดการบริหาร
สาธารณะให้ได้มาตรฐานทั่วถึงเพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน การ
คลัง วิธีการจัดทางบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และบังเกิดผลสัมฤทธิต์ ามที่
กาหนดไว้
4. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการและ
บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครองและบริหาร ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการเชิดชูคุณธรรม
6. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพและให้โอกาสคนจนหาทางลด/ทาลายค่านิยม/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสามารถ
พึ่งตนเองได้
7. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา และพัฒนาด้านสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทุกระดับ

9. ระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าบรรลุเป้าหมาย และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
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4.3 จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพันธกิจ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
5. ดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. จัดการด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
9. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วทันสมัย
10. ดาเนินการให้ท้องถิ่นเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
จุดมุ่งหมาย
(Goals)
(1) พัฒนาด้าน
บริการสาธารณะ
ระบบคมนาคม
สาธารณูปโภค
สาธารณสุข งาน
สังคมสงเคราะห์
เพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(2) พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร /
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ตัวชี้วัด
(KPls)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

1) จานวน
ครัวเรือนที่
พึงพอใจใน
ระบบบริการ
สาธารณะ

1) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนางบวช
มีจานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 702
ครัวเรือน
(6 หมู่บ้าน)

1) ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ตกเกณฑ์ จปฐ.
ลดลง

1) จานวนครัวเรือน
ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ประมาณ 65
ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 7 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

2) จานวนรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี
เพิ่มขึ้น
(3) พัฒนา
1) จานวน
การศึกษา การกีฬา ครัวเรือนที่มีการ
ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาทางด้าน
และสิ่งแวดล้อม การศึกษา การ

25542558
90%

0%

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.)
2554 2555 2556 2557

2558

70%

75%

80%

85%

90%

2%

2%

1%

1%

1%

2) ประชาชนมี
30,000 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000
รายได้เฉลี่ยประมาณ
20,000 ต่อคนต่อปี
1) องค์การบริหาร
90% 70% 75% 80% 85% 90%
ส่วนตาบลนางบวช
มีจานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 702

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ครัวเรือน
(6 หมู่บ้าน)
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
จุดมุ่งหมาย
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPls)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

(4) ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาสังคม
และจัดระเบียบ
บ้านเมือง เพื่อดูแล
ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย
(5) พัฒนาบริหาร
จัดการองค์กรและ
ระบบการเมือง
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน และ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

1) จานวน
ครัวเรือนที่
พึงพอใจในการ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาสังคมและ
จัดระเบียบ
บ้านเมือง

1) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนางบวช
มีจานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 702
ครัวเรือน
(6 หมู่บ้าน)

1) ผลการ
ประเมินตาม
แนวทางและ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนางบวช
มีผลการประเมินฯ
81 คะแนน

2) การมีส่วนร่วม 2) ประชาชนมีส่วน
ทางการเมืองของ ร่วมทางการเมืองอยู่
ประชาชนในทุก ในระดับปานกลาง
ระดับ

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.)
2554 2555 2556 2557

2558

70%

75%

80%

85%

90%

95

85

88

91

93

95

90%

70%

75%

80%

85%

90%

25542558
90%

