ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
(มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย การยกระดับและเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วยการยกระดับและเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน เพิ่มศักยภาพและมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกลุม่ จังหวัด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณและมูลค่า
การค้าตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผ่านแดนและอานวยความสะดวกกิจกรรมการค้า
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย
การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนารูปแบบความร่วมมือตลอดจนส่งเสริมการร่วม
ทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์ (VISON) วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเรณู
“เรณูน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ล้้าเลิศการศึกษา น้าหน้าบริการ”
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้้า
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพดี ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
๒. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง
๓. เด็กได้รับการศึกษา ประเพณีและขนบธรรมเนียมได้รับการอนุรักษ์
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลบริหารจัดการไม่ให้เกิดมลพิษและมีความ
ยั่งยืน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเรณู มีขนบธรรมเนียมประเพณี “การเหยา” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นแห่งนี้ปจั จุบันยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีนไี้ ว้ ในด้านผลผลิตทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตาบลเรณู
มีการปลูกข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหอมมะลิ ส่วนการทาไร่มกี ารปลูกยาสูบ ปลูกมะเขือเทศ ปลูกพริก เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ทาการเกษตรแบบดั่งเดิมขาดความรู้ในการทาการเกษตร มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร ต้นทุนในการผลิตสูง แต่
ได้ผลผลิตต่าและไม่มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเรณู มีปัญหาทีส่ าคัญทาให้การดาเนินการไม่เต็ม
ศักยภาพ กล่าว คือ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รับจ้างและค้าขายตามลาดับ มีฐานะยากจน
และขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มทางการค้า และการผลิตยังมีน้อยไม่เข้มแข็ง การ
ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน และขาดตลาดรองรับผลผลิต ขาดผู้ลงทุนในพื้นที่เกิดการ
อพยพเข้าเมืองใหญ่เพื่อหางานทาหลังฤดูเก็บเกี่ยว
จากศักยภาพและปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลเรณู ได้มีการนาเอายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
ระดับชาติ ระดับกลุม่ จังหวัด ระดับจังหวัด รวมทั้งโมเดล “ไทยแลนด์ ๔.๐” มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
โดยได้มุ่งเน้นการดาเนินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ประชานมีจิตสานึกที่ดี โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
๑. พัฒนาสภาพการศึกษาทีม่ ีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เกิดความสะดวก
๓. ส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพืน้ ที่เศรษฐกิจทีส่ าคัญอันเป็นการเสริมรายได้อย่างยั่งยืน
ให้แก่ราษฎร
๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางสินค้าท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้แก่ราษฎรโดยเฉพาะสินค้า OTOP ที่มีอยู่
๖. หาแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
ในส่วนของการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเรณูเป็นการ
ประเมินโดยวิเคราะห์ถงึ โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อกาจัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มผี ลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลเรณู รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ซึ่งทัง้ หมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เป็นการ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เพื่อเป็นการประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเรณู

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
๑. สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เหมาะแก่การเกษตร การเพะปลูก
๒. สภาพภูมิอากาศดี ไม่มีมลพิษ
๓. มีบุคลากรทีเ่ พียงพอมีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานบริหาร
๔. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
๕. มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. มีงานบูชาผีศาลปู่ตา เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้
๗. มีอาชีพสร้างในด้านสิ่งทอ “การทอผ้าพื้นเมือง”อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ประชาชนยากจน มีรายได้น้อยเฉลี่ยต่อคนต่อปี อยู่ในระดับต่า
๒. การศึกษาต่อและการเรียนของคนในวันเรียนยังมีน้อย
๓. ขาดความตระหนักในเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔. ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ
๕. การผลิตมีต้นทุนสูงและขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน
๖. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
๗. ขาดแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง
โอกาส (Opportunity)
๑.นโยบายของรัฐเน้นทางการศึกษา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๒.นโยบายของรัฐเพิ่มวิธีทางการค้า และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีบทบาทยิง่ ขึ้น
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
๔. ดาเนินงานตามนโยบายของจังหวัดและอาเภอ
อุปสรรค (Threat)
๑. การรวมกลุ่มการค้าและการผลิตไม่เข้มแข็งและต่อเนื่อง
๒. ต้นทุนในการผลิตสูง และสินค้ามีราคาแพง
๓. ขาดตลาดรองรับผลผลิตตกต่า
๔. อิทธิทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๕. ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรมีรายได้น้อย หนี้สินนอกระบบมาก การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
ทางด้านการเกษตรไม่ทั่วถึง

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้าน
สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
-ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ
-การรวมกลุ่มทางการค้า และการผลิตยังมีน้อยไม่เข้มแข็ง
-เกษตรกรส่วนใหญ่ยังทาการเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดความรู้ในการพัฒนา
ทาให้ผลผลิตตกต่า และไม่มีคุณภาพ
-ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน
-เกิดการอพยพเข้าเมืองเพื่อการหางานทาหลังฤดูเก็บเกี่ยวยังเป็นค่านิยม
ของหนุ่มสาว
-ขาดตลาดรองรับผลผลิต
๒. ปัญหาด้านสาธารณสุข

-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
-บริการของรัฐมีข้อจากัดทาให้ราษฎรไม่ได้รับการให้บริการเต็มที่
-การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งอันตรายในเรื่องโรคระบาด
ประจาฤดูกาลยังมีน้อย
-เด็กขาดสารอาหาร

ด้าน
๓. ปัญหาด้านสังคม

สภาพปัญหา
- การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ
- เยาวชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
-ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อบุตรหลานให้ได้
การศึกษาที่สงู ขึ้น
- เยาวชนไม่รู้จักคุณค่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔. ปัญหาด้านการเมือง

- ประชาชนยังขาดจิตสานึกในทางการเมืองการบริการ
- ขาดการส่งเสริมและให้ความรูจ้ ากทางราชการ
-ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจนทาให้มีการซื้อสิทธิ์ในการ
เลือกตั้งระดับต่าง ๆ
- ขาดเครื่องมือและบุคลากรในการทางานเฉพาะด้าน

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเรณู พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(มุกดาหาร สกลนคร
นครพนม กาฬสินธุ์)

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้้า
ในสังคม

นครพนม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

บริหารงานทั่วไป

โครงการ

ยุทธศาสตร์
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการค้าและ
การลงทุน

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์
การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตร
กับสิ่งปวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเรณู

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๔ แผนผั
งยุทจังธศาสตร์
(strate
ยุทธศาสตร์
หวัด

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

แบบ ยท. ๐๑

ยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์
การรักษาความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ
ประเทศ
เพือ่ นบ้าน และ
ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม แบบ ยท.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพือ่ นสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมและแหล่งน้้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสุขภาพดี ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับการดูแล

การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอทัว่ ถึง

เด็กได้รบั การศึกษา ประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมได้รบั การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบั การ
ดูแลบริหารจัดการไม่ให้เกิดมลพิษ
และมีความยั่งยืน

การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

การศึกษา

โครงการ

สาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์

เคหะและชุมชน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ

อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

งบกลาง

โครงการ

แบบ ยท.๐๒
๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)
“เรณูน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ล้้าเลิศการศึกษา น้าหน้าบริการ”

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเรณู

การพัฒนาคน สังคม
และเศรษฐกิจ

ประชาชนด้าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มีสุขภาพดี ชุมชนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผูพ้ กิ าร
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั การดูแล

เป้าประสงค์

การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอทัว่ ถึง

ค่าเป้าหมาย

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน
และทั่วถึง

กลยุทธ์

ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน
ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า
พัฒนาแหล่งน้้า ขยายเขตไฟฟ้า

แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา

การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

การพัฒนาด้านคมนาคม
และแหล่งน้้า

สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห์

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เด็กได้รบั การศึกษา ประเพณี
และขนบธรรมเนียมได้รับ
การอนุรกั ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบั การดูแล
บริหารจัดการไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการสืบทอด

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
สมบรูณ์

ส่งเสริมการศึกษาการกีฬา
ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

ป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดการขยะในชุมชน
และปรับปรุงภูมิทัศน์

เคหะและ
ชุมชน

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

งบกลาง

