
 
 

วิสยัทศันก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 

“ เมืองแห่งคุณภาพชวิีต ศนูยก์ลางการผลติหอมแดง มีแหล่งน า้าเพยีงพอ ” 

  

พนัธกจิการพฒันาทอ้งถิน่ 

- เพ่ิมมูลคา่การผลิตทางการเกษตร 

- พฒันาแหลง่น า้อุปโภคและบรโิภค 

- พฒันาการคมนาคมทัว่ถึงและเชือ่มโยงทอ้งถ่ินใกลเ้คยีงกนั 

- พฒันาและสง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

- สง่เสริมและสนบัสนุนการรวมกลุม่และการมีสว่นรว่มของประชาชน 

- มีการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ี 

 

ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเด่นเหลก็ 

   ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการพฒันารายได ้เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิต 

                      ดา้นการเกษตรใหม้ีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

                      และนนัทนาการ 

   ยุทธศาสตรท์ี ่4 สง่เสรมิสาธารณสุขและพฒันาคณุภาพชวีติ 

   ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

   ยุทธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการพฒันาการเมือง การปกครอง การบรหิารงาน 

 

   เป้าประสงค ์

   1. พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

   2. พฒันาแหลง่น ้า อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   3. พฒันาคณุภาพชวีติ สง่เสรมิอาชพีและเศรษฐกิจใหม้ ัน่คง ภายใตห้ลกัปรชัญา 

      เศรษฐกิจพอเพียง 

 



   4. สนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการเขา้สู ่

      ประชาคมอาเซยีน 

   5. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่นตลอดจนพฒันาระบบบรหิารจดัการ 

      ภาครฐัทีด่ี 

 

   ตวัชี้วดั 

   1. จ านวนถนน รางระบายน า้ ไฟฟ้าสาธารณะทีเ่พ่ิมข้ึน 

   2. จ านวนแหลง่น า้เพ่ือการอุปโภค – บรโิภคและแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรทีเ่พ่ิมข้ึน 

   3. จ านวนรอ้ยละของสตร ีเด็ก เยาวชน คนพิการและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมไดร้บั 

      การพฒันาศกัยภาพในดา้นตา่งๆ 

   4. จ านวนรอ้ยละของกิจกรรมทีร่ณรงคส์รา้งจติส านึกแกป่ระชาชน การดูแลรกัษา 

      ความสะอาด ควบคมุโรคสตัวเ์ลี้ยง โรคตดิตอ่ โรคระบาด รวมถึงการดูแลรกัษา 

      สุขภาพ 

   5. ประชาชนมีความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

   6. ประชาชนมีคณุภาพชวีติทีด่ี 

   7. จ านวนรอ้ยละของกิจกรรมทีส่ง่เสรมิ สนบัสนุนดา้นการศึกษา 

   8. จ านวนรอ้ยละของกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน 

   9. จ านวนรอ้ยละของกิจกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

   10. จ านวนครวัเรือนทีมี่การคดัแยกขยะอยา่งถูกวธิี 

   11. จ านวนพ้ืนทีปุ่าทีเ่พ่ิมข้ึน 

   12. จ านวนรอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา ความรูค้วามสามารถและ 

        ศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 

   13. จ านวนรอ้ยละของประชาชนทีเ่ขา้มามีบทบาทในการบรหิารจดัการทอ้งถ่ินและ 

        การมีสว่นรว่มทีเ่พ่ิมข้ึน 

   14. จ านวนรอ้ยละของประชาชนทีมี่ความพึงพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของ 

        ภาครฐั 

 

  ค่าเป้าหมาย 

  1. กอ่สรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมถนนในพ้ืนที่ ปีละ 6 สาย 

  2. กอ่สรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาแหลง่น ้าเพ่ือการอุปโภค-บรโิภค และการเกษตร 

     ปีละ 6 แหง่ 

  3. จ านวนไฟฟูาสาธารณะทีเ่พ่ิมข้ึนปีละ 2 สาย 

  4. สง่เสรมิ สนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กีฬาและ 

     นนัทนาการ ปีละ 5 โครงการ 



  5. การสง่เสรมิสาธารณสุขและพฒันาคณุภาพชวีติ ปีละ 12 โครงการ 

  6. มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ปีละ 3 โครงการ 

  7. มีการปลูกป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน ปีละ 3 ไร ่

  8. บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพในการปฏิบตังิาน  

     ปีละ 1 ครัง้/คน 

  9. ประชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการทอ้งถ่ิน ปีละ 1 ครัง้ 

  10. ประชาชนในพ้ืนทีมี่รายไดแ้ละมีงานท า 

 

  กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 กอ่สรา้ง ปรบัปรุง บ ารุง รกัษาถนน สะพาน ทางเทา้  

                             ทอ่ระบายน า้ อาคาร สถานที ่หอกระจายข่าว และไฟฟ้า 

                             สาธารณะ 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 กอ่สรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาระบบน า้อุปโภค-บรโิภค 

                             และน า้เพ่ือการเกษตร 

 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ดา้นการพฒันารายได ้เศรษฐกจิ และกระบวนการผลติดา้น   

                     การเกษตรใหมี้คุณภาพ 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมและพฒันาอาชพีเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้กป่ระชาชน 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 สง่เสริมการกระจายรายไดแ้กป่ระชาชน 

  แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม สนบัสนุนการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ดา้นการศกึษา ศาสนา ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่  

                    และนนัทนาการ 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุน และพฒันาการศึกษา 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 สง่เสริม สนบัสนุน และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

                             ประเพณีทอ้งถ่ิน 

  แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 

 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ส่งเสรมิสาธารณสขุและพฒันาคุณภาพชวิีต 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 สง่เสริมและสนบัสนุนความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

                             การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 



  ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 การจดัการมลพิษทางอากาศ มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 6 ดา้นการพฒันาการเมือง การปกครอง การบรหิารงาน 

  แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

                             การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 

  แนวทางการพฒันาที่ 2 สง่เสริมและพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 

  แนวทางการพฒันาที่ 3 จดัหาวสัดุ + ครุภณัฑ ์

 


