
    ส่วนที ่ 1 
บทน า 

   

  การวางแผนเป็นการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนข้างหน้าอาจเป็นช่วงสั้นระยะ
ปานกลาง  หรือระยะยาว  และกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร  โดยก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไว้ลาวงหน้าให้บรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  จะเกี่ยวข้องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต 
  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จ าเป็นต้องมีการก าหนด  วิสัยทัศน์  หรือ
ภาพใน อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ไว้  2  ประการ  คือ 
  1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
  2.  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาหมุนเวียน (Rolling  Plan)  ที่ต้องทบทวนและ
จัดท าทุกปี  ซึ่งน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย 
  ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังกล่าวไว้แล้วว่า  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2  ประเภท  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  “ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”   หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
  “แผนพัฒนาสามปี”   หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  จะมีความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
  ส าหรับแผน “แผนด าเนินงาน”  มิใช่เป็นการจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงานโครงการ  กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ด าเนินการ 
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องค์ประกอบของแผนพัฒนาต าบลสามปี 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยเสนอดังนี้ 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติโดย    

มีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา แนวทางหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมมากกว่า         
หนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย                 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท า  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้กระบวนการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย สองประการ ดังนี ้

1. มีความแน่นอนของกิจการที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินความเป็นไปได้
ของ    โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากผลของการด าเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรมนั้น 

2. กิจกรรมในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมใน     
รูปแบบและ รายละเอียดพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้     
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.  เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของเทศบาลต าบลมีเป้าหมายที่ 
ชัดเจน 
2.  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และ  

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  เป็นแผนที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.  เป็นแผนที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
5.  เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรม ที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลา

สามปี 
6. เป็นแผนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับ            

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน           

แผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะถึงขั้นตอนในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่ง
ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผน เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการ  7 
ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน  
ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ขัน้ตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเคร่ืองมือและกรอบในการด าเนินงานที่จะช่วยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง  ใน
การด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งเชิงสนับสนุนและอุปสรรคต่อกัน         
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและ          
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสูงสุด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้เทศบาลจังหวัด  เทศบาล เทศบาลต าบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเองแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ใน
การประสานแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจ  
หน้าที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการด าเนินการตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายความถึงขนาด ความเป็นอิสระในฐานะ
เป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจ หน้าที ่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังคงอยู่ใน
การก ากับ ดูแล หรือการตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนัก
ว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม   รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
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แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป) 

 
 
 
 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจของหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์การบูรณาการทุกภาคส่วนใน

จังหวัด) 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (วิสัยทัศน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 
 
 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ( แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การจัดท างบประมาณ ) 
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ส่วนที่ 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.   สภาพท่ัวไป 
1.1 )  ท่ีตั้ง 

 เทศบาลต าบลดอกไม้   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสุวรรณภูมิห่างจาก
อ าเภอ ประมาณ 7  กิโลเมตร  ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  52 กิโลเมตร การ
เดินทางไปอ าเภอและจังหวัดมีความสะดวกสบายรวดเร็ว มีถนนลาดยางตลอดเส้นทาง 

      1.2 )  เนื้อท่ี 
 เทศบาลต าบลดอกไม้  มีเนื้อที่ประมาณ 49  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  30,625 ไร ่

      1.3) ภูมิประเทศ 
       เทศบาลต าบลดอกไม้  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  จดเขตต าบล            นาใหญ ่
 ทิศใต้    จดเขตต าบล             หินกอง 
  ทิศตะวันออก    จดเขตต าบล              สระคูและหัวโทน 
 ทิศตะวันตก  จดเขตต าบล               หินกอง 

     1.4 )  จ านวนหมู่บ้าน  14  หมู่   
จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลต าบลเต็ม  ทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1     บ้านดอกไม้  หมู่ที่ 8     บ้านเปลือย 
หมู่ที่ 2     บ้านไร่   หมู่ที่ 9     บ้านโคก 
หมู่ที่ 3     บ้านหมอตา  หมู่ที่ 10     บ้านค้อ 
หมู่ที่ 4     บ้านภูงา   หมู่ที่ 11     บ้านหมอตา 
หมู่ที่ 5     บ้านยางเลิง  หมู่ที่ 12     บ้านยางเลิง 
หมู่ที่ 6     บ้านยางเลิง  หมู่ที่ 13     บ้านดอกไม้ 
หมู่ที่ 7     บ้านโคกทับเก่า  หมู่ที่ 14     บ้านยางเลิง 
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       1.5 ) ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น   6,160   มีความหนาแน่น เฉลี่ย  125.71  คน/ตารางกิโลเมตร 

 

หมู่ที่ บ้าน จ านวน
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
ประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ดอกไม้ 
ไร่ 
หมอตา 
ภูงา 
ยางเลิง 
ยางเลิง 
โคกทับเก่า 
เปลือย 
โคก 
ค้อ 
หมอตา 
ยางเลิง 
ดอกไม้ 
ยางเลิง 

143 
110 
175 
127 
156 
154 

49 
55 
96 
67 

163 
115 
157 

35 

500 
471 
841 
473 
533 
544 
191 
219 
348 
301 
719 
334 
546 
140 

รวม 1,602 6,160 
         * ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม   2557 
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
      2.1) อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  ได้แก่  การท านา รองลงมา
ได้แก่   อาชีพรับจ้างและค้าขาย 

     2.2 ) หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบล 
 ปั้มน้ ามัน                      4 แห่ง 
 ปั๊มแก๊ส( L P G)      3 แห่ง 
 โรงสี       23 แห่ง 
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3.  สภาพทางสังคม 
      3.1)  การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา       5 แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน               14 แห่ง  
 ศูนย์การเรียนชุมชน        1 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        3 แห่ง 
 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     1 แห่ง 

     3.2) สถาบันและองค์การทางศาสนา 
 วัด/ส านักสงฆ์             13 แห่ง 

       3.3) สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        1 แห่ง 
 สถานพยาบาลเอกชน                  2 แห่ง 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

      3.4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 หน่วยบริการประชาชน ต ารวจทางหลวง                 1 แห่ง 

4.  การบริการพื้นฐาน 
     4.1)  การคมนาคม 
 เทศบาลต าบลดอกไม้  มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน จ านวน  6  สาย  และถนนลาดยาง    
จ านวน  2  สาย  สภาพทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      4.2)  การโทรคมนาคม 

 ไม่มี 
       4.3) การไฟฟ้า 
 เทศบาลต าบลดอกไม้  มีไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้านและประชากร 
 ที่ใช้ไฟฟ้ามีจ านวน   6,160  คน 
      4)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าน้ า ล าห้วย  จ านวน      3 แห่ง   
 บึง หนองและอื่นๆ  จ านวน     19 แห่ง 

      5) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น   
 ฝาย    จ านวน    7 แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น   จ านวน  34 แห่ง 
 บ่อโยก   จ านวน  39 แห่ง 
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 ประปาหมู่บ้าน  จ านวน             12 แห่ง 
5.  ข้อมูลอื่นๆ  
      5.1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 เทศบาลต าบลดอกไม้  มีล าน้ าเสียวไหลผ่านแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น เลิงขี้ตุ่น และล าเสียว
น้อย 
        5.2)  มวลชนจัดตั้ง 

 ไทยอาสาป้องกันชาติ   1 รุ่น   70 คน 
  มวลชนสัมพันธ์    1 รุ่น  170 คน 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 รุ่น     40     คน 

6.  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของต าบล 
ศักยภาพ องค์ประกอบบุคลากรในการพัฒนาต าบล 
ก. ศักยภาพของเทศบาลต าบลดอกไม้ 

6.1) จ านวนบุคลากร  มีทั้งสิ้น  จ านวน    40   คน    
    แบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลดอกไม้ ออกเป็น  1 ส านัก กับ 3 กอง ดังนี้ 

(1)  ส านักปลัด จ านวน   17  คน ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาลต าบล   ระดับ 8 
2. รองปลัดเทศบาลต าบล   ระดับ 6 
3. หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 6 
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 6ว 
5. นิติกร ระดับ 7ว 
6. บุคลากร ระดับ 5 
7. นักวิชาการเกษตร ระดับ 6ว 
8. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6ว 

                                  9.เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 
                                  10.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 
                                  11.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

12. พนักงานขับเคร่ืองกลขนาดเบา 
13. พนักงานดับเพลิง 
14. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร 
16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 
17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
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   (2)  กองคลัง  จ านวน   8   คน ดังนี้ 
1. หัวหน้ากองคลัง         ระดับ 7 
2. เจ้าพนักงานพัสดุ               ระดับ 4 
3. นักวิชาการการเงินและบัญชี              ระดับ 4 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้                 ระดับ 5 
5.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
6.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง 
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
(3)  กองช่าง  จ านวน   5   คน ดังนี้ 

    1. นายช่างโยธา         ระดับ 4 
    2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
    3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
    4. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
    5. ผู้ช่วยช่างโยธา 

                                 (4)  กองการศึกษา  จ านวน   11   คน ดังนี้ 
                                   1. หัวหน้ากองการศึกษา 
                                   2. นักวิชาการศึกษา  
                                  3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 

 4. ครูผู้ดูแลเด็ก 
 5.ครูผู้ดูแลเด็ก 
 6.ครูผู้ดูแลเด็ก 
 7.ครูผู้ดูแลเด็ก 
 8.ผู้ดูแลเด็ก 
 9.ผู้ดูแลเด็ก 
 10.ผู้ดูแลเด็ก 
 11.ผู้ดูแลเด็ก 

6.2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 ระดับมัธยมศึกษา      จ านวน    2    คน 
 ระดับปวช./ปวส.      จ านวน    8    คน 
 ระดับปริญญาตรี         จ านวน   22   คน 
 ระดับปริญญาโท          จ านวน     9    คน 
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6.3 ) รายได้ของเทศบาลต าบล 
                     ประจ าปีงบประมาณ   2556   แยกเป็น 

        รายได้ที่เทศบาลต าบลจัดเก็บเอง                            280,000.41    บาท 
           รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้    15,281,572.88   บาท 
         รายได้อื่น ๆ         380,301.90 บาท 
            เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     7,289,000        บาท  
    รวมทั้งสิ้น               23,230,875.19   บาท 
         * ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2556 

 ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
            การรวมกลุ่มของประชาชน 

 อ านวยกลุ่มทุกประเภท    จ านวน   45 กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
 กลุ่มอาชีพ     จ านวน    37  กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์    จ านวน      8   กลุ่ม 

                      จุดเด่นของพื้นที่ (ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
-   เทศบาลต าบลดอกไม้   ตั้งอยู่ในเขตของชุมชนซึ่งประกอบด้วยหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  หน่วยบริการประชาชน ต ารวจทางหลวง มีล าน้ าเสียวไหลผ่าน
แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น เลิงขี้ตุ่น และวังอีซิว    มีเส้นทางคมนาคมอันเป็นทางหลวงแผ่นดิน จ านวน 2  
สาย  ได้แก่  สายสุวรรณภูมิ – ร้อยเอ็ด และสายสุวรรณภูมิ – เกษตรวิสัย     มีแนวโน้มจะเกิดชุมชน
เมืองในอนาคต   ซึ่งในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์  ประกอบกิจการค้า  การลงทุนบ้างแล้ว 
อีกทั้งยังมีสถานบริการน้ ามันขนาดใหญ่/กลาง  จ านวน  4  แห่งอันเป็นแหล่งจ้างแรงงานในท้องถิ่น  
ท าให้ประชาชนมีรายได้และมีงานท าอีกทางหนึ่ง  บริเวณดังกล่าวจึงเหมาะแก่การค้า การลงทุนเป็น
อย่างดี 

 
 

******************************** 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา 

3.1 แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
 ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพื้นเมือง 
 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บ้าน 
 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ  
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 แก้ไขปัญหาการว่างงาน 

เป้าหมายการพัฒนา 
 จ านวน 14 หมู่บ้าน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ขุดบ่อ 
 สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์, ส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ 
 สนับสนุนโครงการชลประทานเพื่อกักเก็บน้ า 
 รณรงค์ปลูกพืชหมุนเวียน, พืชคลุมดิน, อบรมกลุ่มเกษตรกร 
 ปรับปรุงพืชผลให้ดีขึ้น, จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
 จัดให้มีตลาดชุมชนภายในหมู่บ้าน 
 การสร้างงานให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
 จัดให้มีโครงการส่งเสริมแหล่งผลิต 
 สรรหาตลาดและมีการประกันราคาสินค้า 
 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ และส่งเสริมอาชีพ 
สนับสนุนกองทุน ร้านค้าชุมชน ธนาคารหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ  

3.2     แผนงานพัฒนาคนและสังคม 
วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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                                    เป้าหมาย 

 จ านวน 14 หมู่บ้าน 
                                     แนวทางด าเนินงาน 

 จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
 อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 
 ก่อสร้างหรือวางท่อระบายน้ า 
 จัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุงลายและแมลงป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 จัดซื้อทรายเคลือบสาร/ทรายอะเบทก าจัดยุงลายและแมลงป้องกัน 
       โรคไข้เลือดออก 
 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคระบาดต่างๆ  
 จัดกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ 
 รณรงค์ต้านยาเสพติด 
 สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

และผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 
 ช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 สนับสนุนการศึกษาสู่ท้องถิ่น 
 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีการทางศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 
3.3      แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ าให้มีคุณภาพ 
 บริการสาธารณูปการให้ทั่วถึง 
 การระบายน้ า 
 การผังเมือง 

                         เป้าหมายการพัฒนา 
 จ านวน   14 หมู่บ้าน 

                  แนวทางการด าเนินงาน 
 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 
 ยกถนนให้สูง 
 ปรับปรุงขยายเขตถนน 
 ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน 
 ขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
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 ก่อสร้างสะพานหรือวางท่อระบายน้ า/ขุดลอกร่องระบายน้ า 
 ก่อสร้างระบบประปา/ติดต้ังถังเก็บน้ าประปา 
 ขยายโทรศัพท์ให้ทั่วถึง 
 จัดการผังเมืองให้เป็นระบบ 

             3.4   แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า 
                             วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 
 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

เป้าหมายการพัฒนา 
 จ านวน 14 หมู่บ้าน 

                         แนวทางการด าเนินงาน 
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้ดื่มได้ 
 ก่อสร้างหรือจัดซื้อถังเก็บน้ าฝน 
 ขุดสระ, บ่อน้ าตื้น 
 ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดลอกคู คลอง ห้วย หนอง บึง และคลองส่ง

น้ า 
 ซ่อมแซมประปา บาดาล คลองส่งน้ า อ่างเก็บน้ า ฝาย 

3.5     แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ 
 ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา 
 อบรมสมาชิกสภา  อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 
 จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจ าหรือพนักงานส่วนต าบล เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 
 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และบริการแก่ประชาชนทั้ง  14  หมู่บ้าน 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.และการบริหาร 

การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย 
 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการจัดหารายได้ รวมทั้ง

ระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
 จัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ให้บริการประชาชน โดยบริการทั้งในและนอกส านักงาน  รวมทั้งการ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 

3.6     แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ 

 บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

                        เป้าหมายการพัฒนา 
 จ านวน  14 หมู่บ้าน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 ป้องกันท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 

 1. การอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  เช่น  กิจกรรมปลูกป่าชุมชน 
 2. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. การบ าบัดน้ าเสีย 
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ส่วนที่ 4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

               วัตถุประสงค์    เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลต าบลดอกไม้ใน
อนาคต  และสามารถน ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี  ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
พัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 
  องค์ประกอบ    ประกอบด้วยวิสัยทัศน์     ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด  นโยบายการพัฒนาอ าเภอ และ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร   โดยน าเสนอ   ดังนี้ 
  4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
         วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นน่าอยู่  เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ประชาชนมีส่วนร่วม  สืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สาธารณสุขเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดถี้วนหน้า” 
       พันธกิจ 
                    1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และสาธารณูปโภคพื้นฐานและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                   2. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
                   3. ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
                   4. ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
                    5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
                    6. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
                    7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 
                    8.  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมของการพัฒนา 
                    9. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนตลอดจนกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและคณะกรรมการ
กระจายอ านาจก าหนด 
  4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       4.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       4.2.2  ด้านการศึกษา 
       4.2.3  ด้านสังคม 
       4.2.4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.2.5  ด้านเศรษฐกิจ 
       4.2.6  ด้านการเมือง และการบริหาร        
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4.3  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
       ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าและทางระบายน้ า 
 2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 ด้านการศึกษา 

                        1. การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2.  การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเล็ก นักเรียน และเยาวชน 
3. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ของราษฎร 
4. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
5. การพัฒนา พัฒนาและยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. การพัฒนา การบูรณาการทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา  
7. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 ด้านสังคม 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาอันดีงานของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรคภัย 
3. การป้องกันและควบคุมโรค 
4. การส่งเสริมสุขภาพ 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้
ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
3. การก าจัดขยะมูลฝอย 

                                 ด้านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่
ประชาชน 
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 ด้านการเมืองและ การบริหาร 
   1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
 2.  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างประชาชน หน่วยงาน    ต่าง 
ๆ และอ่ืน ๆ ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและคณะกรรมการกระจายอ านาจ 

   4.4  นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
       วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด               
       “เป็นผู้น าการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน” 
       พันธกิจ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล  
2. พัฒนาและปรับปรุง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร การท่องเที่ยว และบริการให้ได้
มาตรฐาน 
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกภาคการเกษตร
และบริการ 
4. พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ 
       เป้าประสงค์การพัฒนา 
1.  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตและการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคการเกษตร  
3.  มูลค่าการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการลงทุนเพิ่มขึ้น 
4.  ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.  ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
6.  เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูล หมู่บ้าน ชุมชน มีความสุขมวลรวมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐาน   

และแข่งขันได้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือเพื่อรองรับ 

  การเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4   สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 

  อ าเภอสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการประสานงานการพัฒนาบทบาทระหว่างภาค
ราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาของอ าเภอเป็นแบบ
ลักษณะพหุภาคีเพื่อให้สามารถจัดท าบริการสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
เสริมสร้างและธรรมรงค์ไว้ซึ่งความสงบสุขจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคและเพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยเน้นพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวหอมมะลิ ในระบบการ
ผลิตการแปรรูปจ าหน่ายและส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพโดยเน้นพืชในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยอาศัยศักยภาพของพื้นที่กลุ่มองค์กรที่มีอยู่พร้อมทั้งการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็น
พื้นฐานและสามารถพึ่งตนเองได้ 

 
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
“เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก”
เป้าหมายการพัฒนา 
1. พัฒนาบ้านเมืองที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่  สะอาด เป็นระเบียบ  การคมนาคม
สะดวก  น้ า ไหลไฟสว่างถ้วนหน้า 

         2. ส่งเสริมการศึกษา   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
         3.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
         4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
         5. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้มั่นคงยั่งยืน 

 
 
 
 

**************** 
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