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บทที ่4  
วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

4.1 วสัิยทัศน์การพฒันาเทศบาล 
เมืองปัวสะอาดงามปลอดภยั หลากหลายทางวฒันธรรม 

พฒันาการศึกษาคู่ธรรมาภิบาล คุณภาพชีวติและสังคมสงบสุข  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.2  พนัธกจิ 
 1. สนบัสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
3. สนบัสนุนการพฒันาและบ ารุงรักษาถนน ทางเดิน และทางระบายน ้า 
4. สนบัสนุนการสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 
5. ส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและการศึกษาอบรม 

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 8. ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
 9. ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม และประกอบอาชีพ ของประชาชน 
 10. ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการ  
 11. ส่งเสริมและพฒันางานสาธารณสุข อนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
 12. สนบัสนุนการจดัการและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4.3  จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1. เพื่อใหชุ้มชนมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
2. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นแก่ประชาชน 
3. เพื่อใหมี้ถนนทางเดินและทางระบายน ้าท่ีไดม้าตรฐานและคลอบคลุมทัว่ถึง 
4. เพื่อใหมี้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบริการแก่ประชาชนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
5. เพื่อใหมี้การอนุรักษ ์บ ารุงรักษา และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนั
ดีงามของทอ้งถ่ิน 

 6. เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของเด็กและการเรียนรู้ของประชาชนใหสู้งข้ึน 
7. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินมากข้ึน 

 8. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเด็กสตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสใหสู้งข้ึน 
 9. เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 10. เพื่อใหป้ระชาชนสนใจการกีฬาและการออกก าลงักายมากข้ึน 
 11.เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพอนามยั อยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึง 
 12. เพื่อใหมี้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การ
พฒันาเทศบาล 

(Goals) 

ตัวช้ีวดั (KPIs) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline  Data) 

 เป้าหมาย  (Targets)  

ปี 57-60  ปี 57  ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1.เพื่อใหชุ้มชนมีความ
สะอาด สวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มากข้ึน 
 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการจดั
บา้นเรือนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และถูก
สุขลกัษณะ 

-ครัวเรือนท่ีมีการ
จดับา้นเรือนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและถูก
สุขลกัษณะร้อย
ละ 64 

100 73 82 91 100 

2.เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นแก่
ประชาชน 

-ร้อยละของ           
ครัว เรือนท่ีมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย ์สิน 

-ครัวเรือนท่ีมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติทรัพยสิ์น มี
ร้อยละ 65 

100 73.75 82.50 91.25 100 

3.เพื่อใหมี้ถนน
ทางเดินและทาง
ระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุมทัว่ถึง  

-จ านวนความยาว
รวมของถนนท่ีใช้
สัญจรในชุมชน 
  

-ความยาวรวม
ของถนนท่ีใช้
สัญจรในชุมชนมี
ระยะทางยาว 
43.50 กม. 

45.50 44.00 44.50 45.00 45.50 

4.เพื่อใหมี้ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการบริการ
แก่ประชาชนอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน ้า
สะอาดส าหรับด่ืม
และบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

-ครัวเรือนท่ีมีน ้า
สะอาดส าหรับ
ด่ืมและบริโภค
เพียงพอตลอดปี 
มีร้อยละ 65 

100 73.75 82.50 91.25 100 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดปี 

-ครัวเรือนท่ีมีน ้า
ใชเ้พียงพอตลอด
ปี มีร้อยละ 65 

100 73.75 82.50 91.25 100 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การ
พฒันาเทศบาล 

(Goals) 

ตัวช้ีวดั (KPIs) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 57-60  ปี 57  ปี 58 ปี 59 ปี 60 

5.เพื่อใหมี้การอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
ศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีงาม
ของทอ้งถ่ิน 

-จ านวนของคนอาย ุ
6 ปีข้ึนไป ปฏิบติั
กิจกรรมทางศาสนา
อยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง 

-คนอาย ุ6 ปี ข้ึน
ไปปฏิบติักิจกรรม
ทางศาสนาอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง มีจ านวน
7,367  คน 

7,767 7,467 7,567 7,667 7,767 

-จ านวนคร้ังของ
การจดังานเก่ียวกบั
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ินต่อปี 

-การจดังาน
เก่ียวกบัวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ินมี
จ านวนอยา่งนอ้ย 
6 คร้ังต่อปี 

6 6 6 6 6 

6.เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของเด็กและ
การเรียนรู้ของ
ประชาชนใหสู้งข้ึน 

-จ านวนของเด็กอาย ุ
3-5 ปี เตม็ไดรั้บ
บริการเล้ียงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวยั
เรียน 

-เด็กอาย ุ3-5 ปี 
เตม็ไดรั้บบริการ
เล้ียงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวยัเรียน 
มีจ านวน 173  คน 

253 193 213 233 253 

-จ านวนของคนอาย ุ
15-60 ปีเตม็ อ่าน
เขียนภาษาไทยและ
คิดเลขอยา่งง่ายได ้

-คนอาย ุ15-60 ปี
เตม็อ่านเขียน
ภาษาไทยและคิด
เลขอยา่งง่ายไดมี้
จ านวน 5,256 คน 

5,256 5,276 5,296 5,316 5,256 

7.เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 

-ร้อยละของคนใน
ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

-คนในครัวเรือนมี
ส่วนร่วมท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน
มีร้อยละ 65 

100 73.75 82.50 91.25 100 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การ
พฒันาเทศบาล 

(Goals) 

ตัวช้ีวดั (KPIs) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 57-60  ปี 57  ปี 58 ปี 59 ปี 60 

8.เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของเด็ก สตรี 
คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาสใหสู้งข้ึน 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
มัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั
และบา้นมีสภาพ
คงทนถาวร 

-ครัวเรือนท่ีมี
ความมัน่คงในท่ี
อยูอ่าศยัและบา้นมี
สภาพคงคนถาวร
มีร้อยละ 64 

100 73 82 91 100 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไดกิ้น
อาหารถูก
สุขลกัษณะ 
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

-ครัวเรือนท่ีไดกิ้น
อาหารถูก
สุขลกัษณะ
ปลอดภยัและได้
มาตรฐานมีร้อยละ
63 

100 72.25 81.50 90.75  

9.เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

-จ านวนของคนอาย ุ
15-60 ปีเตม็ มี
อาชีพและมีรายได ้

-คนอาย ุ15-60 ปี 
เตม็มีอาชีพและมี
รายได ้มีจ านวน 
4,558 คน 

4,958 4,658 4,758 4,858 4,958 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่คน
ละ 30,000 บาทต่อ
ปี 

-ครัวเรือนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่คนจะ 
30,000 บาทต่อปี 
มีร้อยละ 62 

100 71.50 81.00 90.50 100 

10.เพื่อใหป้ระชาชน
รักการกีฬาและการ
ออกก าลงักายมากข้ึน 

-จ านวนของคนอาย ุ
6 ปี ข้ึนไปออก
ก าลงัอยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 3 วนัๆ 
ละ 30 นาที 

-คนอาย ุ6 ปี ข้ึน
ไป ออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 3 วนัๆละ 30 
นาที มีจ านวน 
7,462 คน 

7,862 7,562 7,662 7,762 7,862 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การ
พฒันาเทศบาล 

(Goals) 

ตัวช้ีวดั (KPIs) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 57-60  ปี 57  ปี 58 ปี 59 ปี 60 

11.เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บการดูและดา้น
สุขภาพ อนามยั อยา่ง
มีคุณภาพและทัว่ถึง 

-จ านวนของเด็ก
แรกเกิดถึง 12 ปี 
ไดรั้บการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคครบ
ตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุม้กบัโรค 

-เด็กแรกเกิดถึง 12 
ปี ไดรั้บการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรค
ครบตามตาราง
สร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัโรคมี
จ านวน 834 คน 

914 854 874 894 914 

-จ านวนของคนอาย ุ
35 ปี ข้ึนไป ไดรั้บ
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเพื่อคดั
กรองความเสียงต่อ
โรค 

-คนอาย ุ35 ปี ข้ึน
ไปไดรั้บตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
เพื่อคดักรองความ
เสียงต่อโรคมี
จ านวน 4,801 คน 

5,201 4,901 5,001 5,101 5,201 

12.เพื่อใหมี้การบริหาร
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอ้มอยา่งเป็นระบบ
และยิง่ข้ึน  

-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ 

-ครัวเรือนท่ีไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ
มีร้อยละ 63 

100 72.25 81.50 90.75 100 
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