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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  

** ** ** ** ** ** 
 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา  (VISION) 
 ๓.๑.๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  " พัฒนาคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียง   
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน " 

 
๓.๑.๑.๒ พันธกิจ  (MISSION) 

  ภารกิจหลักท่ี ๑  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษาควบคู่กับ                
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                   
ให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที 
  ภารกิจหลักท่ี ๒  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้   

  ภารกิจหลักท่ี ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนา  
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่เกษตร 

    ภารกิจหลักท่ี ๔ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอด 
มลพิษ 

  ภารกิจหลักท่ี ๕  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร การให้บริการ
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา 

 
๓.๑.๑.๓ จุดมุ่งหมาย (GOALS) 

  ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง   
  ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
คือ การที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมรับผิดชอบ          
โดยให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน และกระตุ้นให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผนแม่บทชุมชน 
  ๓. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม มีถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน  และ
สัญจรระหว่างหมู่บ้านที่สะดวกปลอดภัย มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค   
  ๔. มีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ดี         
ปลอดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของคนในชุมชน 
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  ๕. ต าบลห้างฉัตรเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที 
  ๖. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “หลักการประมาณตน หลักการมีเหตุมีผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน” 
  ๗. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านศึกษาและร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี
พ้ืนบ้านให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๘. เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก เทศบาลและข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง  
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก   
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริการภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความ
ประทับใจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบริการให้แล้วเสร็จในจุดที่ให้บริการ (One Stop Service)  
 
 
๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

๓.๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
      ๒. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
      ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
             และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      เป้าหมาย 
      ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการบ าบัดและแก้ไข 
      ๒. มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพิ่มข้ึน 
      ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
      ๒. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๓. การบ าบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๔. การปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ 
 

 
๓.๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและ 

   ปลอดภัย 
      ๒. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ 
      ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
      ๔. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
      ๕. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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      เป้าหมาย 
      ๑. มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน 
      ๒. มีถนนที่อยู่ในสภาพใช้การได้ ไม่ช ารุด 
      ๓. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
      ๔. สาธารณูปการอ่ืน ๆ มีสภาพใช้การได้อย่างเป็นประโยชน์ 
      ๕. มีระบบประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอและใช้การได้ 
      ๖. มีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรกรรม 
      ๗. มีแหล่งน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
      ๘. มีแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภค บริโภคและพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ให้ได้รับการปรับปรุงดูแล  
             ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และเพียงพอส าหรับใช้ในการเกษตร 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
      ๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 
      ๓. การวางผังเมือง 
      ๔. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
      ๕. การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
 

 
๓.๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
      ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
      ๓. เพ่ือพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น 
      ๔. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
      ๕. เพ่ือส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 
      ๖. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
      ๗. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจ าหน่ายท่ีสะอาด 
             และได้มาตรฐาน 
      ๘. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและป้องกัน 
             โรคติดต่อ    
      เป้าหมาย 
      ๑. ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
      ๒. ประชาชนมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
      ๓. ชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 
      ๔. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
      ๕. เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๖. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาและมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน 
      ๗. สถานศึกษาในพื้นที่มีศักยภาพด้านบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน 
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      ๘. กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
      ๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
     ๑๐. หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
     ๑๑. บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     ๑๒. มีแหล่งผลิตและจ าหน่ายอาหารและสินค้าท่ีสะอาดและมีมาตรฐาน   
     แนวทางการพัฒนา 
     ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ 
     ๒. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๓. การป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคในท้องถิ่น 
     ๔. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๕. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
             การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
     ๖ . การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร) 
 

 
๓.๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ 
     ด ารงชีพ 
      ๒. เพ่ือด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
      ๓. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 
      ๔. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพ้ืนที ่
      เป้าหมาย 
      ๑. สนับสนุนงบประมาณให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ 
       พอเพียง ลดหนี้สินภาคประชาชน 
      ๒. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แบบยั่งยืน 
      ๓. บูรณะ ปรับปรุงโบราณสถานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
      ๒ . การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
      ๓ . การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      ๔. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๓.๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร   
      วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
             ตลอดจนน าระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) น าการเมืองการบริหาร  
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      ๒. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชน 
             มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา 
      เป้าหมาย 
      ๑. พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษา สัมมนาอย่างต่อเนื่อง     
      ๒. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้มีเพียงพอกับการบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี 
             สมัยใหม่ 
      ๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สมาคม ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกในด้าน 
             การเมืองและด้านความคิดเห็น 
      แนวทางการพัฒนา 
      ๑ . การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
      ๒ . การพัฒนาบุคลากร 

 


