แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๓
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

นักทองเที่ยวเดินทางเขาสูเทศบาลตําบล
บานเขวา เพื่อหาซื้อของฝากเพิ่มมากขึ้น

นักทองเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้น
รอยละ 10ตอป

รายไดจากการจําหนายของฝาก
เพิ่มมากรอยละ 10

พัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวา เปนศูนยกลาง
การจําหนาย การผลิต ศูนยกลางการถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับผาไหมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภูมิปญญาชาวบาน

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รายไดจากการจําหนายของฝากเพิ่มมากขึ้น

ของฝากที่ผลิตภัณฑจากไหม
เพิ่มมากขึ้นรอยละ 2

การประชาสัมพันธ
ผาไหมมัดหมี่ ให
เปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
และรายไดแก
ประชาชน

เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๔
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ประชาชน เด็กระดับประถม
มีสุขภาพ และระดับกอนวัย
ดี
เรียน ไดรับอาหาร
เสริมและอาหาร
กลางวัน

ชุมชนมีเขามามีสวน
ศาสนา
รวมคิด รวมทํา รวม
ศิลปวัฒนธรรม
แกไขปญหา และรวม ประเพณี และภูมิ
รับประโยชนในชุมชน ปญญาทองถิ่น
รวมกัน
ไดรับการสืบสาน

เด็ก สตรี
คนชรา ผูพิการ
ดอยโอกาส
ไดรับการ
สงเคราะห

คาเปาหมาย

รอยละ รอยละเด็ก ประถม
หมูบาน/ชุมชน รอยละของเด็ก สตรี
รอยละของ
ของ
และระดับกอนวัย ประชาชนที่เขารวม มีแผนชุมชนที่ผาน คนชรา ผูพิการ
กระบวนการ
ผูดอยโอกาส ไดรับ
โรคติดตอ เรียน ไดรับอาหาร ประเพณี และภูมิ
การสงเคราะห
ลดนอยลง เสริมและอาหาร
ปญญาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน
กลางวัน

กลยุทธ

สนับสนุน
งบประมาณเปน
คาอาหารเสริมนม
และอาหารกลางวัน

แผนงาน

การศึกษา

สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

เคหะและ
ชุมชน

การอนุรักษณ
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

สรางความเขมแข็ง การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ของชุมชน

เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของประชาชน
ในชุมชน

การสงเคราะห
เด็ก สูงอายุ ผู
พิการ และ
ผูดอยโอกาส

สังคม
สงเคราะห

งบกลาง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๕
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

ประชาชนมีความรู ประชาชนได ประชาชนมี การจัดเก็บ
ความเขาใจในระบอบ รับทราบ ความพึงพอใจ รายได ความ
ในการ
ประชาธิปไตย และ ขอมูลขาวสาร
ถูกตอง ทั่วถึง
ใหบริการ
ไปใชสิทธิในการ
ของทาง
และเปน
เลือกตั้งในทุกระดับ
ราชการ สาธารณะของ
ธรรม
โดยปราศจากการซื้อ
เทศบาล
สิทธิขายเสียง

มีพรอมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ประชาชนมี
ความรู เกิดความ
ตระหนัก และ
รวมกันปองกัน
และบรรเทาสา
ธารภัยในชุมชน
และทรัพยสิน

รอยละ รอยละเด็ก ประถม
หมูบาน/ชุมชน รอยละของเด็ก สตรี
รอยละของ
ของ
และระดับกอนวัย ประชาชนที่เขารวม มีแผนชุมชนที่ผาน คนชรา ผูพิการ
กระบวนการ
ผูดอยโอกาส ไดรับ
โรคติดตอ เรียน ไดรับอาหาร ประเพณี และภูมิ
การสงเคราะห
ลดนอยลง เสริมและอาหาร
ปญญาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน
กลางวัน

สงเสริม
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

การศึกษา

สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

เคหะและ
ชุมชน

การอนุรักษณ
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สาธารณสุข

เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของประชาชน
ในชุมชน

สังคม
สงเคราะห

การสงเคราะห
เด็ก สูงอายุ ผู
พิการ และ
ผูดอยโอกาส

การรักษาความ
สงบภายใน

งบกลาง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๖
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปริมาณขยะลด
นอยลง

น้ําเสียที่ปลอย
ลงสูลําหวยธรรมชาติ
เปนไปตาม
มาตรฐาน

ปริมาณขยะ
ลดลง
รอยละ 10

ความเปนกรดและดาง ( pH) = 5-9 ,
คาออกซิเจนละลาย (DO) = ≥ 4 คาความนํา
ไฟฟา (EC) = ≤ 2,0002 , ความเค็ม = 0 ,
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ≤
1,3002

สงเสริม
ประชาชนลด
ปริมาณขยะ

ควบคุมดูแล
คุณภาพน้ําเสีย

เคหะและ
ชุมชน

สาธารณสุข

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

พื้นที่ปลูกตนไม
เพิ่มขึ้น

พื้นที่ปลูก
ตนไมเพิ่มขึ้น
รอยละ10

การเพิ่มพื้นที่การ
ปลูกตนไม

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๗
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 5 บานเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

โครงสรางพื้นฐาน
ในเขตเทศบาล
ไดมาตรฐาน

ถนนคอนกรีต
เพิ่มขึ้น
รอนละ 20

ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลได
มาตรฐาน

เคหะและ
ชุมชน

ถนนและสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
มีความสวยงาม

ถนนคอนกรีตที่
ชํารุดไดรับการ
ซอมแซมทุกสาย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ถนนและสวน
สาธารณะ ทุกแหง
ไดรับการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน
เปนประจํา

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ถนนและสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลใหมีความ
สวยงาม

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง
รอยละ 10

การปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๘
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สวนราชการของ
เทศบาล มีการ
ควบคุมภายใน

บุคลากรของเทศบาลมี
คุณธรรมจริยธรรม และมี
วินัย

ทุกกอง/สํานัก
มีระบบความคุม
ภายใน

บุคลากรของเทศบาล
ทุกคนไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม

เสริมสรางความ
แข็งแกรงแก
หนวยงานตอตาน
การทุจริต

ประชาชนมีชองทาง
รองทุกข รองเรียน
มากขึ้น

ประชาชนสามารถ
รองเรียนไดนอย
กวา 3 ชองทาง

รณรงครวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

บริหารงาน
ทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๗๙
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ปญหายาเสพติดลด
นอยลง

ผูติดยาเสพติดไดรับการ
บําบัด

สถิติการจับกุมยา
เสพติดในเขต
เทศบาลลดลง
รอยละ 5

ผูติดยาเสพติดไดรับ
การบําบัดทุกคน

มีโครงการสงเสริมให
ประชาชนออกกําลัง
กายไมนอยกวา 3
โครงการ

สงเสริมใหผูติดยาเสพติด
กรณีสมัครใจเขารับการ
บําบัด

จัดการแขงขันกีฬา เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนออก
กําลังกายไมยุงเกี่ยวยา
เสพติด

รณรงคใหภาค
ประชารัฐใหเขา
มารวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด

รักษาความ
สงบภายใน

ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดออกกําลัง
กายไมยุงเกี่ยวยาเสพ
ติด

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ๘๐
สวนที่ 3

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

มุงสูการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนศูนยกลางการจําหนาย
การผลิตผาไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเมืองนาอยูดวยการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาประสงค

ประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

คาเปาหมาย

ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
ไดรับการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

กลยุทธ

แผนงาน

จัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ใหกับผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชน
เพื่อใหสามารถถายทอด
ความรูแกชุมชนได

บุคลากรของเทศบาลตําบล
บานเขวา ไดรับการอบรม
ดานภาษาอังกฤษ

โครงการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อยาง
นอย 2 โครงการ

สวนราชการของ
เทศบาลมีผูผานการ
อบรมดานภาษาอังกฤษ
อยางนอย 1 คน

สงบุคลากรในกอง/
สํานัก ของเทศบาล
ตําบลบานเขวา เขารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ

จัดทําปายประชาสัมพันธให
ความรูเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และทําการปรับปรุงปาย
สํานักงาน ปายกอง/สํานัก
ปายชื่อของพนักงานเทศบาล
ใหมีภาษาอังกฤษ

บริหารงานทั่วไป
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