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แบบ ยท.01 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ พ.ศ.2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
เพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
เพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนา
ปรับปรุง
โครงสร้าง

พื้นฐาน แหล่งน้้า 
สภาพแวดล้อม

น่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การรักษา 
พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต

ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
บริหารงานตาม

หลักธรรมา     
ภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สินค้าเกษตร – อาหารมี
คุณภาพและปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ 

ASEAN และแหล่งศึกษา

ดูงาน-ประชุมสัมมนาส าคัญ
ระดับประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี1
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 
การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาด้าน
การวางแผน 

การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย  
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนา
ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การพัฒนา

กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

2.1 พัฒนา
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดับทั้งในและ
นอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วง
วัยพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
โครงการ 

2.3 พัฒนาส่งเสริม
การปูองกัน การ
รักษา การฟื้นฟู
สภาพร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงตาม
หลักสาธารณสุข 

 

2.4 พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยใน
ท้องถิ่น โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

2.2 พัฒนา
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสร้าง
นิสัยการรักกีฬา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

2.5 การพัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและ
ปลอดภัยจาก
อบายมุข 

 

2.6 พัฒนาจัด
สวัสดิการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

 

โครงการ โครงการ 

2.7 เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มี
สัมพันธภาพที่ดี
เกิดความอบอุ่น 
รวมทั้งการพัฒนา
สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ 

 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการมหัศจรรย์สื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ทัศน์ศึกษาเยาวชน   
3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. สนับสนุนอาหารเสริมอาหารกลางวัน โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาประจ าหมู่บ้านต้านภัยยาเสพติด 
7. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  
8. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
10. โครงการวัคซีนปูองกันโรคปากเท้าเปื่อย 
11. โครงการจัดฝึกอบรม/ฟ้ืนฟู อปพร. 
12. สนับสนุนการด าเนินงาน ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี 
13. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
14. เบี้ยยังชีพผู้พิการ , ผู้สูงอายุ , ผู้ปุวยเอดส์ 
15. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัว 
16. กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 
17. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
บริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.5 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
ระบบการ
จัดการผังเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู ่

โครงการ 

1.4 พัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค ระบบ
ประปาและ
ขยายเขต
ประปา 
 

โครงการ 

1.2 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาระบบ
การจราจร 
 

โครงการ 

1.3 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะและ
ขยายเขต
ไฟฟูา 
 

โครงการ 

1.6 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปรับภูมิทัศน์
และการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ 
 

โครงการ 

1.1 ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุง รักษา 
ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า ราง
ระบายน้ า 
ฯลฯ 
 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



50 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการก่อสร้างถนน,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. โครงการฝังท่อระบายน้ า  
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
4. โครงการจัดท าปูายบอกเขต , บอกซอย 
5. โครงการจัดท าปูายบังคับจราจร พร้อมปูายบังคับวัว ควาย 
6. โครงการขยายเขตไฟฟูา 
7. โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
8. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ 
9. โครงการขุดลอก คลอง สระน้ า 
10. โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
11. โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
12. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง 
13. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณพ้ืนที่ประปาหมู่ท่ี 4 
14. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในต าบลหนองพลับ 
15. โครงการ Big Cleaning Day 
16. โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม 
17. โครงการขุดลอกผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลบริเวณคลองเลียบถนนหาดเจ้าทั้งสองด้าน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

5.2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
อบรมสัมมนาการ
พัฒนาบุคลากร
และกลไกในการ
ประสานงาน
ระหว่างอปท. 

 

โครงการ 

5.4 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสารต่างๆ และ
การจัดการระบบ 
ICT 

 

โครงการ 

5.3 การพัฒนา
เพิ่มขีด
ความสามารถ ใน
ด้านการบริหาร
จัดการ การเงิน 
การคลัง และ
งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพฯ 

 

5.5 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัด
กิจกรรมการ
ส่งเสริมความ
สามัคคี 

 

5.1 การเสริมสร้าง
การพัฒนาการเมือง
ท้องถิ่นให้โปร่งใส 
สุจริต 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตงานท้องถิ่น  
2. การจัดการเลือกตั้งนายก อบต.สมาชิก อบต.(ครบวาระ/ซ่อมแซม) 
3. จัดท าแผ่นพับ เอกสาร วารสารต่างๆ ปูายต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
5. โครงการอบรมตามหลักสูตรการท างานต่างๆ 
6. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 
7. การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สมาชิก คณะผู้บริหาร 
8. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุท้องถิ่น 
9. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
10. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
11. พัฒนาระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 
12. โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
13. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์ที ่3 
เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษา

ดูงาน-ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ภูมิทัศน์และ
กิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม 

ธรรมชาติ 

 

3.1 ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.2 พัฒนา
และส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพ 
 
 

 

โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  
2. โครงการสนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการท าและใช้ปุ๋ยน้ าสกัดชีวภาพและสารสกัดธรรมชาติ 
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ และลดการใช้สารเคมี  
5. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
6. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ  
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์ที ่3 
เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองพลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

จารีต ประเพณ ี

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ภูมิทัศน์และ
กิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม 

ธรรมชาติ 

 

4.1 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่างๆจารีต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
โครงการ 

4.2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ ท านุ บ ารุง 
รักษา ศาสนา 

 

โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  
1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
2. กิจกรรมลอยกระทง 
3. กิจกรรมไทยทรงด า 
4. กิจกรรมวันพ่อ 
5. กิจกรรมวันแม่ 
6. สนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระนครคีรีของจังหวัด 
7. กิจกรรมบวชเนกขัมมะ 
8. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

แบบ ยท. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

 

“ภายในปี พ.ศ.2565 ต าบลหนองพลับ จะเป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วย
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และ
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

จัดให้มี
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีระบบการศึกษา 
การกีฬาสาธารณสุข
ให้ทั่วถึง รวมถึงการ
พัฒนาคนในชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็ง
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่งเสริมรายได้ 
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมที่
ปลอดภัยจาก
สารพิษและเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถิ่น มี
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ 

พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ปูองกันการ
ทุจริต  

ชุมชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ให้
มีมาตรฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมมากขึ้น 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านการ
ประกอบอาชีพและ
ประชาชนมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด 

องค์กรมีศักยภาพในการ
ท างาน ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัดและ
องค์กรมีสถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่ง
น้ า 
สภาพแวดล้อม
น่าอยู่ 

ด้านคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านการรักษา 
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา จารีต
ประเพณี 

ด้านบริหารงาน
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า 
ฯลฯ 
2.การส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาระบบ
การจราจร 
3.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะและ
ขยายเขตไฟฟูา 
4.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค ระบบประปา 
5.การส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาระบบ
การจัดการผังเมือง 
6.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

1.พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับทั้งในและ
นอกระบบครอบคลุมทุกช่วง
วัยพร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้าง
นิสัยการรักกีฬา 
3.ส่งเสริมการปูองกัน การ
รักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ตามหลัก
สาธารณสุข 
4.พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในท้องถ่ิน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 
5.พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปลอดภัยจากอบายมุข 
6.จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่
ประชาชน 
7.เสริมสร้างครอบครัวให้
เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี 
เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการ
พัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

1.ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 

1.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่างๆ จารีต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ท านุ บ ารุง รักษา 
ศาสนา 

1.เสริมสร้างการพัฒนา
การเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส 
สุจริต 
2.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการอบรม
สัมมนาการพัฒนา
บุคลากรและกลไกในการ
ประสานงานระหว่างอปท. 
3.พัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถ ในด้านการ
บริหารจัดการการเงิน การ
คลัง และงบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
4.การส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาด้านการระบบ ICT 
5.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัดกิจกรรม
การส่งเสริมความสามัคคี 


