บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้ องถิน่
วิสัยทัศน์
“ องค์ การบริหารส่ วนตาบลสวนหม่ อน
มุ่งมั่นพัฒนาตาบลสวนหม่ อน ให้ เป็ นเมืองน่ าอยู่ เชิ ดชู คุณธรรม สู่ การพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน
ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทีด่ ี ”
พันธกิจ
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาตาบลสวนหม่อน ให้เป็ นเมืองน่าอยู่
3. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริ การ และการท่องเที่ยว
4. เสริ มสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่
กับการรักษาสิ่ งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยัง่ ยืน
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ดี และเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่ วน
จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
1. คนมีคุณภาพ มีความรอบรู ้ มีคุณธรรมและมีความมัน่ คงในการดารงชีวิต
2. ตาบลสวนหม่อนเป็ นเมืองน่าอยูเ่ มืองท่องเที่ยวและน่าลงทุน
3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
4. ระบบบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสเป็ นธรรม
5.ประชาชนมีความรู ้และมีส่วนร่ วมด้านการบริ หารและระบบข้อมูลข่าวสาร

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชีวดั
(KPls)

1. คนมีคุณภาพ มีความรอบรู้ มี 1) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ ึน
คุณธรรมและมีความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิต
2) ร้อยละ 90 ของประชาชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและเอื้ออาทรต่อกัน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

1) ประชาชนมีการออกกาลังกายร้อยละ 10
ของประชาชนทั้งหมด
1) เป็ นลักษณะกลุ่มสังคมเมือง
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3) เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา

1) เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการพัฒนา ความ
พร้อมที่มีร้อยละ 90 ของการพัฒนา
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4) ร้อยละของประชากรที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

1) จานวนประชากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมีร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด

100%

80%

85%

90%

95% 100%

5) ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรื อนที่
ยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

ปี 2553 จานวน 21 ครัวเรื อน
ปี 2555 จานวน 5 ครัวเรื อน
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2. ตาบลสวนหม่อนเป็ นเมืองน่าอยู่ 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคน ปี 2553 จานวน 55,609.42 บาท

เมืองท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ปี 56-60
90%

เป้ าหมาย
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
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ต่อปี

ปี 2555 จานวน 5 ครัวเรื อน

บาท

-
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์และการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม

ตัวชีวดั
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้ าหมาย
(KPls)
(Baseline Data)
ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60
1) จานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้ นฟูความ พื้นที่ป่าโคกหลวงในตาบลสวนหม่อน จานวน 1,000ไร่ 200ไร่ 200ไร่ 200ไร่ 200ไร่ 200ไร่
อุดมสมบูรณ์
10,513 ไร่

2) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสานึกที่จะ ประชาชนที่มีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์
80%
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีร้อยละ
80 ของประชากรทั้งหมด
4. ระบบบริ หารจัดการมี
1. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มี ปี 2552=94.53
99.55
ปี 2555=96
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสเป็ นธรรม ต่อคุณภาพการให้บริ การ
2. จานวนผูม้ าใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกองค์การ ปี 2552 ร้อยละ 73.45
(เลือกตั้งวันที่ 6 กันยายน 2552)
บริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน
80
ปี 2556 ร้อยละ
(เลือกตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
1. ประชาชนมีความรู ้ และมีส่วนร่ วมด้าน
5. ประชาชนมีความรู ้และมีส่วน 1. ร้อยละของประชากรที่มีความรู้และมี
ร่ วมด้านการบริ หารและระบบ ส่ วนร่ วมด้านการเมือง การบริ หารและ
การเมืองการบริ หารและระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
มีร้อยละ 58 ของประชากรทั้งหมด
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