วิสยั ทัศน์การพัฒนาท้องถิน่
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการผลิตหอมแดง มีแหล่งนา้ าเพียงพอ ”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิน่
- เพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาแหล่งนา้ อุปโภคและบริโภค
- พัฒนาการคมนาคมทัว่ ถึงและเชือ่ มโยงท้องถิ่นใกล้เคียงกัน
- พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
- มีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิต
ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. พัฒนาแหล่งน้ า อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มนั่ คง ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐทีด่ ี
ตัวชี้วดั
1. จานวนถนน รางระบายนา้ ไฟฟ้ าสาธารณะทีเ่ พิ่มขึ้น
2. จานวนแหล่งนา้ เพื่อการอุปโภค – บริโภคและแหล่งนา้ เพื่อการเกษตรทีเ่ พิ่มขึ้น
3. จานวนร้อยละของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รบั
การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
4. จานวนร้อยละของกิจกรรมทีร่ ณรงค์สร้างจิตสานึกแก่ประชาชน การดูแลรักษา
ความสะอาด ควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง โรคติดต่อ โรคระบาด รวมถึงการดูแลรักษา
สุขภาพ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
7. จานวนร้อยละของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
8. จานวนร้อยละของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิ่น
9. จานวนร้อยละของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
10. จานวนครัวเรือนทีม่ ีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
11. จานวนพื้นทีป่ ุาทีเ่ พิ่มขึ้น
12. จานวนร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา ความรูค้ วามสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
13. จานวนร้อยละของประชาชนทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่นและ
การมีสว่ นร่วมทีเ่ พิ่มขึ้น
14. จานวนร้อยละของประชาชนทีม่ ีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ปี ละ 6 สาย
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
ปี ละ 6 แห่ง
3. จานวนไฟฟูาสาธารณะทีเ่ พิ่มขึ้นปี ละ 2 สาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ ปี ละ 5 โครงการ

5. การส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวติ ปี ละ 12 โครงการ
6. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี ละ 3 โครงการ
7. มีการปลูกป่ าชุมชนเพิ่มขึ้น ปี ละ 3 ไร่
8. บุคลากรได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถและศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ปี ละ 1 ครัง้ /คน
9. ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปี ละ 1 ครัง้
10. ประชาชนในพื้นทีม่ ีรายได้และมีงานทา
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายนา้ อาคาร สถานที่ หอกระจายข่าว และไฟฟ้ า
สาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาระบบนา้ อุปโภค-บริโภค
และนา้ เพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการมลพิษทางอากาศ มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดหาวัสดุ + ครุภณ
ั ฑ์

