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สวนที่ 3 
การนาํแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 
3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
      วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 

“ตําบลสุขเดือนหานาอยู การคมนาคมสะดวก  
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ราษฎรรวมใจพัฒนา” 

 
       พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
 ภารกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  

ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 ภารกิจท่ี 2  พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภคและแหลงน้ําใชใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

การเกษตรใหเพียงพอ 
 ภารกิจท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การสงเคราะห คนชรา คนพิการและ  
                               ผูดอยโอกาสใหไดรับการดูแล ตลอดจนสงเสริมการกีฬา นันทนาการ ในชุมชน  

ภารกิจท่ี ๔ การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและสงเสริม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 ภารกิจท่ี 5 การรักษาความสงบเรียบรอยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปลอดยา 
                               เสพติดและปลอดอบายมุข 

ภารกิจท่ี ๖ สงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนใหมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  โดยยึด 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ภารกิจท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
          ภารกิจท่ี 8        พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
                               บานเมืองที่ดีและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การบริการประชาชนโดยยึด 
                               หลักธรรมาภิบาล           
   
 ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลสุขเดือนหา   จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 วัตถุประสงค  
   1.1.1 เพ่ือเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
   1.1.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอ    
  1.2 เปาหมาย 
   1.2.1 เสนทางการคมนาคม ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบล 
   ๑.๒.๒ แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรมีอยางเพียงพอ 
   1.2.3 เกษตรกรผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีผลผลิตสูงข้ึน  
   ๑.๒.๔ ประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  
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  1.3 แนวทางการพัฒนา 
   1.3.1 การพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสงท่ีสะดวก 

1.3.๒ การกอสรางและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๑.๓.๓ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาฐาน 

และเพียงพอ 
   1.3.4 การจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน  
 
 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.1 วัตถุประสงค 
   3.1.1 เพ่ือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีความสุขอยางยั่งยืน ประชาชน
เกษตรกรทุกกลุมไดรับการสงเสริมใหมีความเขมแข็ง 

๓.๑.๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 
3.1.3 เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 

  ๒.2 เปาหมาย 
๓.๒.๑ เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ไดรับการสงเคราะห 

ชวยเหลือทุกคน 
3.2.๒ เด็ก ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอยางท่ัวถึง 

   3.2.๓ ประชาชน  ผูยากไร และดอยโอกาสไดรับการดูแลครบทุกหมูบาน 
   3.2.๔ ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  มีการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอครบทุกหมูบาน 
   3.2.๕ มีพ้ืนท่ีเพ่ือการออกกําลังกาย เลนกีฬา อยางเพียงพอตอความตองการ  
   3.2.๖ ทุกหมูบานปลอดจากยาเสพติด 
   3.2.7 หมูบาน/ชุมชนนาอยูนาอาศัยมีความสงบเรียบรอย 

๓.๒.๘ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน 
3.2.๙ ประชาชนตระหนักถึงคุณคาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ทองถ่ิน  
   3.2.๑๐ ประชาชนรวมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป         
   3.2.1๑ ประชาชนรวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครบทุกหมูบาน 
   3.2.1๒ จํานวนกองทุนไดรับการสงเสริม                       
   ๒.๓ แนวทางการพัฒนา 
   ๒.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส 
   ๒.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๓.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร และผูดอยโอกาส  
   ๒.๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  
ควบคูไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข(ดานการพยาบาล สงเสริมสุขภาพ  ปองกัน ควบคุมโรคและการฟนฟู
สมรถภาพ) ใหมีคุณภาพและบริการอยางท่ัวถึง 
   ๒.๓.๕  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ  
   ๒.๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
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   ๒.๓. 7 เพ่ือสรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยา
เสพติดและปลอดอบายมุข 
   ๒.๒.๘ การพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

2.3.9 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
     2.3.10 สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                               2.3.11. สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๓.12 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 
 

                   ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๓.1 วัตถุประสงค 

   ๓.1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๑.๒ เพ่ือสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพตางๆ 
  ๓.2 เปาหมาย 
   ๓.2.1 กลุมอาชีพทุกกลุมไดรับการสงเสริมใหมีความเขมแข็ง 
   ๓.2.2 ประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
   3.2.3 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว 
  ๓.3 แนวทางการพัฒนา 
   ๓.3.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะดานอาชีพ 
   ๓.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๓.๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว 
                               ๓.๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
   ๓.๓.๕ การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาพืชผลทางการเกษตร 
   ๓.๓.๖ สงเสริมการเกษตรชีวภาพและผลิตอาหารปลอดภัย 

๓.๓.๗ สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ 
 

                            ๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

4.1 วัตถุประสงค 
   4.1.1 เพ่ือใหชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดีและเหมาะสมตอการดํารงชีวิต ไมสงผล  
เสียหายตอสิ่งแวดลอม 
   ๔.๑.๒ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย  
   ๔.๑.๓ มีการบริหารจัดการท่ีท้ิงขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๔ เพ่ือหมูบานและชุมชนสวยงามนาอยู 
  4.2 เปาหมาย 

๔.๒.๑ ประชาชนมีจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

๔.๒.๒ ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึง 
                               ๔.๒.๓ หมูบานและชุมชนสวยงามนาอยู 
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4.3 แนวทางการพัฒนา 

๔.๓.1.การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
   ๔.๓.๒.สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาความเดือนรอนแกผูประสบภัย 
                               ๔.๓.๓.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
                             ๔.๓.๔.สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู    

 
                     ๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  ๕.1 วัตถุประสงค 
   ๕.๑.๑ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 

๕.๑.๒ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานมีหลักธรรมาภิบาล (Good Government) ในการ 
บริหารจัดการ 
  5.2 เปาหมาย 

5.2.1 หนวยงานมีหลักธรรมาภิบาล(Good Government)ในการบริหารจัดการท่ีดี 
5.๒.๒ หมูบาน/ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
5.2.๓ ประชาชนเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

   5.2.๔ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   5.2.๕ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   5.2.๖ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
   5.2.๗ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
   5.2.๘ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ 
   5.2.๙ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
   5.๒.๑๐ ประชาชนไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
  ๓.3 แนวทางการพัฒนา 
   ๓.3.1 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการประชา
สงัคม 
   ๓.๓.๒ พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
   ๓.๓. ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
   ๓.๓. ๔ การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหนวยงานอ่ืนๆ   


