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ยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

Strategy Map 

“องค�กรแห!งการบริหารจัดการท่ีดี ยกระดับคุณภาพชีวิต  
  น*อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ!งสู!สังคมแห!งการเรียนรู*  
  อนุรักษ� สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาส่ิงแวดล*อม ” 

- จัดให	มกีาร
ปรับปรุง บํารุง 
รักษา พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
ครอบคลุมทั่วทั้ง    
เขตเทศบาลให	
ความสําคัญกับการ
พัฒนาแหล,งน้ํา วาง
ระบบผังเมอืง และ
ปรับปรุง  ภูมทิัศน0 
ให	ได	มาตรฐานและ
เพียงพอต,อความ
ต	องการของ
ประชาชน  

- ส,งเสรมิอาชีพ
และการ
ท,องเที่ยว 
ตลอดจนน	อม
นําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
อนรุักษ0 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ป5ญญาของ
ท	องถิ่น ให	แก,
ประชาชน 
 
 

- ส,งเสรมิ
สนับสนุน
การศึกษา กฬีา 
และนนัทนาการ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
และอนามัยของ
ประชาชน 

- ส,งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู	สูงอายุ คนพิการ 
และการสังคม
สงเคราะห0 สร	าง
ความเข	มแขง็
ชุมชนรักษาความ
สงบเรียบร	อย
ภายในเขตเทศบาล 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย0สิน 
พร	อมการป:องกนั
และ 
บรรเทาสาธารณภัย 

- พัฒนาการ
จัดการ
สาธารณสุข 
เสริมสร	าง 
ป:องกันและระงับ
โรคติดต,อ เพ่ือ
แก	ไขป5ญหา
สุขอนามัยของ
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล  
ส,งเสริมและ
สนับสนุนให	มี
การอนรุักษ0
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล	อม  
 

1.เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุง บํารุง 
รักษา พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 
ครอบคลุมทั่วทั้ง
เขตเทศบาล ให	
ความสําคัญกับ
การพัฒนาแหล,ง
น้ํา วางระบบผัง
เมือง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน0 
ให	ได	มาตรฐาน
และเพียงพอต,อ
ความต	องการ 
 

4.เพ่ือให	กลุ,มสตร ี
เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได	มีการ
พัฒนา ตลอดจน
ผู	สูงอายุและผู	
พิการได	รับ
สวัสดิการ การดูแล
อย,างทั่วถึง และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย0สิน  
- ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น
ทุกครัวเรือน 
 

 2.เพ่ือพัฒนา
ส,งเสริมอาชีพและ
การท,องเที่ยว
ตลอดจนน	อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประชาชนมีส,วน
ร,วมในการ
อนรุักษ0 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ  
ภูมิป5ญญาถิน่ 

 

 
 
 

 

3.เพ่ือพัฒนา
ส,งเสริมด	านกีฬา
และนนัทนาการ
ให	แก, เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มี
สุขภาพร,างกาย
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 
- ส,งเสรมิสนับสนุน
การจดัการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตาม
อํานาจหน	าที ่ให	
สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ได	   

 
 

5.เพ่ือส,งเสริม
และสนับสนุนให	
ประชาชนและ
ชุมชน มีส,วน
ร,วมในการ
อนรุักษ0 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและรักษา
ส่ิงแวดล	อม 
- พัฒนาจัดการ
ด	านสาธารณสุข
ให	ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีดี่
ขึ้นทกุครวัเรือน 

วิสัยทัศน� 

พันธกิจ 

เป%าประสงค
 

- พัฒนาการเมอืงการ
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย  สร	าง
การมสี,วนร,วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการท	องถิ่น
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลปลูกฝ5งคุณธรรม
จริยธรรม ให	ความรู	
เกี่ยวกับกฎหมายแก,
ประชาชน พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในเทศบาล 
เตรียมความพร	อมเข	า
สู,ประชาคมอาเซียน  
 
 

6. เพ่ือให	ประชาชน
มีความรู	ความเข	าใจ
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย  และ
การมสี,วนร,วมของ
ประชาชนใน 
- การบริหารจัดการ
ท	องถิ่นมากขึน้ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รอบรู	กฎหมายที่
เกี่ยวข	อง การ
บริหารจัดของ
เทศบาลมกีาร
จัดสรรทรัพยากรทํา
ให	เกิดความพร	อม
ต,อการให	บริการ
ประชาชนมากย่ิงขึน้ 

แบบ ยท. 02 



 
      
   
   
   
   
     
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

Strategy Map (ต)อ) 

 
ยุทธศาสตร�
การพฒันา 
เทศบาล
ตําบล 

เมืองแกลง 

1.การพัฒนาด*าน
โครงสร*าง
พ้ืนฐาน 
 

2.การพัฒนาด*าน
เศรษฐกิจ 
การท!องเท่ียว 
การส!งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

3.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด*าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 
 

4.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด*านสังคม
และส!งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
 
 

5.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด*านการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล*อม 
 

6.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด*านการ
บริหารจัดการท่ีดี 
 

2.1 ส,งเสริม
อนุรักษ0  ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวัน
สําคัญของชาติ  

2.2 ส,งเสริมอาชีพ 
เพ่ิมรายได	แก,
ประชาชน และ
ส,งเสริมการ
ท,องเที่ยว 
 

3.1 ส,งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
แก,เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

 
3.2 ส,งเสริม
การศึกษา  แหล,ง
เรียนรู	 ของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนเยาวชน 
 

4.1 ส,งเสริม
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห0 เด็ก 
สตรี คนชราผู	
พิการ และผู	ด	วย
โอกาส 

 
4.2 ส,งเสริม 
สนับสนุน ให	
ความรู	 ความ
พร	อม ป:องกัน 
แก	ไข ด	านอัคคีภัย 
เหตุจราจรทาง
ถนน และการ
รักษาความสงบ
เรียบร	อย 
 

5.1 ส,งเสริมการ
อบรม สร	าง
จิตสํานึก การมี
ส,วนร,วมของ
ประชาชนในการ
รณรงค0 อนุรักษ0
ป:องกัน เฝ:าระวัง  
บําบัด ฟGHนฟู 
รักษา บริหาร
จัดการด	าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล	อม 

 
5.2 ส,งเสริมการ
สาธารณสุขและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

6.1 ส,งเสริมการมี
ส,วนร,วมของ
ประชาชน ในการ
พัฒนาท	องถ่ิน 

 
6.2 ส,งเสริม
ความรู	 ความ
เข	าใจ เก่ียวกับ
กิจกรรมของ
ท	องถ่ิน และการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 
6.3 การปรับปรุง 
ประชาสัมพันธ0 
เผยแพร,ข	อมูล 
ข,าวสาร และ
พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช	ให	
ทันสมัย 

 

 
แนวทาง
ทางการ
พัฒนา 

เป:าประสงค0ที ่1 เป:าประสงค0ที ่2 เป:าประสงค0ที ่3 เป:าประสงค0ที ่4 เป:าประสงค0ที ่5 เป:าประสงค0ที ่6 

1.1 ก,อสร	าง 
ปรับปรุง บํารุง 
รักษาถนน 
สะพาน ทางเท	า 
ท,อระบายน้ํา 
ไฟฟ:าสาธารณะ 
ประตูระบายน้ํา 
ท,าเทียบเรือ 
เส	นทางจักรยาน 
วางระบบผังเมือง 
ปรับปรุงภูมิทัศน0 

1.2 ก,อสร	าง 
ปรับปรุง  
ท,อประปา ขยาย
เขตระบบประปา 
และกําลังผลิต 
 


