
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2 เพื่อให้ประชาชนให้
ความส าคัญและสืบสานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
- จ านวนโครงการด้านการพัฒนา
ความรู้แก่เด็ก 
- จ านวนโครงการด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

10 1. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แก่
เด็กนักเรียน 
3. ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กนักเรียน 
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-การพัฒนาระบบการศึกษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 
2. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

- จ านวนโครงการด้านการปรับปรุง
ก่อสร้างถนน 
- จ านวนโครงการด้านการปรับปรุง
ก่อสร้างทางระบายน้ า 
- จ านวนโครงการด้านการป้องกัน
อันตรายจากการจราจร 
- จ านวนโครงการด้านการจัดหาสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบจราจรเพ่ือความ
ปลอดภัย 
3. ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
4. จัดหาแห่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค 

- การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี
ความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. เพ่ือให้ประชาชนด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
อาชีพ 
- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

3 1. ส่งเสริมการด าเนินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

-การส่งเสริมพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 



 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
4. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

1. เพ่ือสร้างอาชีพแก่คนใน
ชุมชน 
2. เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักมากข้ึน 

- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว 
- จ านวนโครงการด้านพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3 1. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบคมนาคมสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ 
3. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

5. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. เพ่ือให้มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้ป่าสงวนในพ้ืนที่ไม่ถูก
บุกรุก 
 

- จ านวนโครงการด้านการสร้าง
จิตส านึก 
- จ านวนโครงการด้านการเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะ 
- จ านวนโครงการด้านการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
- จ านวนโครงการด้านการบ าบัดน้ า
เสีย 
- จ านวนโครงการด้านการบ าบัดและ
จัดการขยะ 

2 1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

-การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม
ที่มีอย่างยั่งยืน 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

1. เพ่ือจัดบริการขั้นพ้ืนฐานอัน
ประชาชนพึงได้รับแก่
ประชาชน 
 

- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
สวัสดิการและนันทนาการ 
- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน 

8 1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

-การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 

 
 
 



 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
6. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม (ต่อ) 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- - จ านวนโครงการด้านการการรักษา
ความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน 

3 3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการท ากิจกรรม
แก่ประชาชน 

 

7. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามสิทธิพลเมือง 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ 
3. เพ่ือป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 
- จ านวนโครงการด้านการพัฒนางาน
บริการ 
- จ านวนโครงการด้านการป้องกันภัย 

4 1. สิ่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2. พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 
3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

8. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือจัดท าข้อมูลในการ
พัฒนางานบริการแก่ประชาชน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของ
ทางราชการแก่ประชาชน 

- จ านวนโครงการด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
- จ านวนโครงการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย 

4 1. พัฒนาศักยภาพบุคคล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
3. ส่งเสริมการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
งานภาครัฐแก่ประชาชน 

-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพ่ึงตนเอง 

  
 
 
 



 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ สาธารณปูโภคดี มีคณุภาพชีวติ ผลผลติเกษตรกา้วหนา้ พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
1 การพัฒนาดา้น
การศึกษา  ศาสนา 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

2 การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

3 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

4 การพัฒนาดา้น
การท่องเท่ียว 

5 การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและ

สังคม 

7 การพัฒนาดา้น
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

8 การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์

1 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรูท้ันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
2 เพื่อให้ประชาชนให้
ความส าคัญและสืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

1 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางคมนาคม 

2. เพื่อให้มรีะบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

 

1 เพื่อให้ประชาชน
ด าเนนิชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน
มีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ 
 

1 เพื่อให้สร้างอาชีพแก่
คนในชุมชน 
2. เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นทีรู่้จกั
มากขึน้ 
 

1 เพื่อให้มี
ทรัพยากร 
ธรรมชาตทิี่สมบูรณ ์
2. เพื่อให้ป่าสงวน
ในพื้นที่ไมถู่กบุกรกุ  
 

1. เพื่อจัดบริการข้ันพื้นฐานอัน
ประชาชนพึงได้รับแก่ประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มทางการเมอืง
ตามสิทธิพลเมอืง 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะ 
3. เพื่อป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อจัดท าข้อมูลในการ
พัฒนางานบริการแก่
ประชาชน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ของทางราชการแก่
ประชาชน 

1. เตรียมความพรอ้ม
ด้านสถานทีท่ี่ส่งเสริม
การเรียนรู ้
2. ส่งเสรมิการพัฒนา
องค์ความรู้แก่เดก็
นักเรียน 
3. ส่งเสรมิพัฒนาการใน
เด็กนักเรียน 
4. ส่งเสรมิศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบจราจร
เพื่อความปลอดภัย 
3. ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า 
4. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

 

1. ส่งเสรมิการ
ด าเนนิตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพเสริม
ให้กับ 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1. ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบคมนาคมสู่
แหล่งทอ่งเที่ยว 
2. ประชาสัมพนัธ์
สถานที่ทอ่งเที่ยวและ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในพื้นที ่
3 เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. สร้างจิตส านกึใน
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. บ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

3. การจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

1. ส่งเสรมิการจัด
สวัสดิการขัน้พื้นฐาน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน 
2. ส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
3. รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
4. จัดเตรียมสถานที่ใน
การท ากจิกรรมแก่
ประชาชน 
 

1. ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาการให้บรกิาร
แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 
3. ส่งเสรมิงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1. พัฒนาศกัยภาพ
บุคคล 
2. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวิจัย  
3. ส่งเสรมิการให้
ข้อมูลประชาสัมพนัธ์
งานภาครฐัแก่
ประชาชน 

10 4 
2 

3 3 
8 4 

4 



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
ตรัง 

1.การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว) ทีม่ั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 

2 การเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคม 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

3 การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้าง

สิ่งแวดลอ้มที่ด ี

4 การเสริมสร้างความ
เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการ 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

การอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

3 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
และสังคม 

7 การพัฒนาด้านการเมอืง
และการบริหารจัดการ 

8 การพัฒนาด้านทรัพยากร
บุคคล 

การพัฒนาระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้เกษตร 
ประมง ปศุสัตว ์ที่มีศกัยภาพในพืน้ทีเ่พื่อให้ชุมชนเกิด

ความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาคุณภาพด้านการทอ่งเที่ยวให้มี
มาตรฐานและย่ังยืน 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ต้นทนุมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่

ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

 

ด้านความมั่นคง 

ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และ

ภูมิภาค 
 

การพัฒนาภูมิภาค เมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

การสร้างความเข็มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัได้

อย่างย่ังยืน 
 

ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวิจัย และ

นวัตกรรม 
 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม

ล้้าในสังคม 
 

การเติบโตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเพิ่มประสทิธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 
 แผนพัฒนา

ฉบับท่ี 12 
 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 
 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น

กับสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครฐั 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดตรัง 

3 ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาและส่งเสริม
การมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

1 ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 

2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การอนรุักษ์พลังงานและการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการอนุรกัษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ
เทศบาลต าบล

ท่างิ้ว 

1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1 เพ่ือใหป้ระชาชนมีความรูท้นั

ตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2 เพื่อให้ประชาชนให้ความส าคญั
และสืบสานศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม 

1 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เสน้ทาง

คมนาคม 
2. เพื่อให้มรีะบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 

1 เพื่อให้ประชาชนด าเนนิ
ชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิ 

 

1 เพื่อให้สร้างอาชีพแก่คน
ในชุมชน 

2. เพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิน่ 

3. เพื่อให้สถานทีท่่องเที่ยว
เป็นทีรู่้จกัมากขึน้ 

 1 เพื่อให้มทีรัพยากร 
ธรรมชาตทิี่สมบูรณ ์

2. เพื่อให้ป่าสงวนในพื้นที่
ไม่ถูกบุกรุก 

 

1. เพื่อจดับริการขัน้พื้นฐานอัน
ประชาชนพึงไดร้ับแก่ประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพรา่งกาย
แข็งแรง 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม

ในการพฒันาคุณภาพชีวิต 

1. เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมทางการ
เมืองตามสิทธิพลเมือง 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบรกิาร
สาธารณะ 
3. เพื่อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกตอ้ง 
2. เพื่อจดัท าข้อมลูในการพัฒนา
งานบริการแก่ประชาชน 
3. เพื่อประชาสัมพนัธ์งานของทาง

ราชการแก่ประชาชน 

แบบ ยท.02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงาน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนบริหารงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานการพาณิชย์ 

1. เตรียมความพรอ้มด้านสถานทีท่ี่ส่งเสริม
การเรียนรู ้
2. ส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรูแ้กเ่ด็ก
นักเรียน 
3. ส่งเสรมิพัฒนาการในเดก็นกัเรียน 
4. ส่งเสรมิศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบจราจรเพือ่ความ
ปลอดภัย 
3. ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
4. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 

 

1. ส่งเสรมิการด าเนินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
เสริมให้กับ 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

1. ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคม
สู่แหล่งทอ่งเที่ยว 
2. ประชาสัมพนัธ์สถานที่ทอ่งเที่ยว
และกจิกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที ่
3 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. สร้างจิตส านกึในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บ าบัดและฟื้นฟธูรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. การจัดการขยะและสิ่งปฏกิูล 

1. ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการขัน้พื้นฐาน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน 
2. ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. รักษาความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
4. จดัเตรียมสถานท่ีในการท ากิจกรรม

แก่ประชาชน 

 

1. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 
2. พัฒนาการให้บรกิารแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ 
3. ส่งเสรมิงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. พัฒนาศกัยภาพบุคคล 
2. ส่งเสรมิและสนับสนนุการวจิัย  
3. ส่งเสรมิการให้ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์งานภาครฐัแก่
ประชาชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการพาณิชย ์

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการพาณิชย ์
แผนเคหะและชุมชน 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 


