
 
 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนา (Vision) 
    “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส  เป็นธรรม 

น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ  (Mission) 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
  3.  ส่งเสริมสวสัดิการชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
  4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
  5.  ส่งเสริม  พัฒนาและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  7.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ 
  8.  พัฒนาและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

    จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมสัญจรมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  3.  ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆ 
           ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  4.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง 
  5.  ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดเพียงพอและมีแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรเพียงพอ 
                  ส้าหรับท้าการเกษตร      
  6.  ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ปุาไม้และ 
         สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
  7.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
  8.  เทศบาล มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน 
         สอดคล้องตามอ้านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. ชุมชนมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  11. เด็กเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
                  มากยิ่งขึ้น 
  12. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และบ้ารุงรักษา 

 เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ถ้วนหน้า                         



 
 

  3. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมีแหล่งความรู้
ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
  5. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามความเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาภายในเขตต้าบล                                                                                                              
  6. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  7. ประชาชนมีจิตส้านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
  9. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
  10. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการทั่วถึง มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  11. กลุ่มองค์กร ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่

ต้องการของตลาด 
  12. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
  13. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
  14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
  16. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดไห  
    เพ่ือให้การพัฒนาต้าบลกุดไห  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลกุดไหที่ได้ก้าหนดไว้  

จึงได ้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๗  ด้าน   แนวทางการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1 .ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนนสะพานให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
 2.ก่อสร้างรางระบายน้้า  เพื่อปูองกันปัญหาน้้าท่วม 
 3. ขยายเขตไฟฟูา  และติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
 4. ก่อสร้างฝายน้้าล้น คลองส่งน้้า  เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ือท้าการเกษตร 
 5. ก่อสร้างซ่อมแซม  รางระบายน้้าและทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  ให้สามารถสัญจรได้สะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ                                     
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
 4. ก่อสร้างอาคารส้าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 5. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต 
 6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
 7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

        ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 1. ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข 
 2. เฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 
 3. สนับสนุนกิจกรรมปูองกันยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
 5. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. สนับสนุนส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 3. ส่งเสรมบุคลากรให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น 
 4. ก่อสร้างอาคารส้านักงาน  บ้านพักพนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ 
 6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ส้านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เฝูาระวังการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. บ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปุาชุมชน 
 5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6. สงเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
 8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ  เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 9. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม  น่าอยู่ 
 10. ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ ล้าห้วย ก้าจัดวัชพืช  และปล่อยสัตว์น้้าในแหล่งน้้า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการเกษตร 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
 4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะภาษาให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับการอุปโภคและบริโภคและการเกษตร 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล 



 
 

3. ส่งเสริมการท้าฝายแก้มลิง 
4. ส่งเสริมการขุดบ่อ/สระ เพ่ือกักเก็บน้้า  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลกุดไห 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

กุดไห 

ยุทธศาสตร์ที่  
6 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 

การพัฒนาด้าน
แหล่งน้้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
2 

การพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่
3 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
 การพัฒนาการ
ค้าการลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔   
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิ
บาลและความมั่ง
คง 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาการค้า
การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่งคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

สกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที ่
4 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 



 
 

 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาการค้า          
การลงทุน  และการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนามนุษย์  เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 

การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และมาตรฐาน                           
2.สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

1.สร้างขีดความสามารถใน
การค้าการลงทุน                            
2.สนับสนุนการท่องเท่ียว 3 
ธรรม                                 
3.เพิ่มศักยภาพในการคมนาคม
ขนส่ง 

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                          

2.เสริมสร้างการเรียนรู้ และ
ทักษะของกลุ่มคนทุกกลุ่ม 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและ
ฟื้นฟูปุาอนุรักษ์ ปุาต้นน้้าเชิงบูรณาการ                                 
2.ส่งเสริมการบูรณาการ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท                                              
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าให้เป็นระบบ 

1.พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
จังหวัดสู่องค์การสมรรถนะสูง                             
2.ส่งเสริมการน้าการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร
จังหวัด                                       
3.พัฒนาขีดความสามารถในการ
รักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ 
 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 

แนวทางการ    
พัฒนา 

๑.ก่อสร้างปรับปรุง
บ้ารุงรักษาถนน
สะพานให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
๒.กอ่สร้างรางระบาย
น้้า  เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้้าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟูา  
และติดต้ังระบบไฟฟูา
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
คลองส่งน้้า  เพื่อกัก
เก็บน้้าไว้เพื่อท้า
การเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  
รางระบายน้้าและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเด็มท่ี 
6. ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนลูกรัง
สู่พื้นท่ีการเกษตร  ให้
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

  ๑. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
๒. อบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพ                                     
๓. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคาร
ส้าหรับกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 
5. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียว 
7. สนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1. พัฒนาหน่วยงานให้น่า
อยู่  เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิสนบัสนุน
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มี
การศึกษาที่สงูข้ึน 
4. ก่อสร้างอาคารส้านักงาน  
บ้านพักพนักงาน และ
ปรับปรงุภูมิท้ศน์ใหส้วยงาม 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บรหิารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์
ส้านักงานให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสรมิการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น

ประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาสังคม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 ๑.สรา้งจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เฝูาระวังการ
ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. บ้าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมปุาชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้
ในการอนุรักษ์และ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ย
ชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวน
สุขภาพ  เพื่อให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และ 

 ๑. ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ปุาชุมชน 
๒. ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
๓. ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
การปลูกต้นไม้ 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาหมู่บ้าน
ให้สะอาด น่าอยู่ 
สวยงาม 
๕.ส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชไร่,สวน 
๖.ส่งเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงสัตว์ 
 

 ๑. ขุดลอกหนอง
น้้าสาธารณะ ลา้
ห้วย ก้าจัดวัชพืช  
และปล่อยสัตว์น้้า
ในแหล่งน้้า 
๒. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
๒.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
3. โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
4. โครงการ
ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลูกรงัสู่พื้นที่
การเกษตร 
5. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้้ารูปตัวย ู
 

๑.โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ครัวเรือนท่ี
ยากจนและด้อย
โอกาส 
๒. โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 
ฝึกอบรมผ้าย้อม

คราม 
๓.โครงการจัดเกบ็
ภาษีเคลื่อนที ่

๑.โครงการธรรมมะ
สัญจร 
๒.โครงการสวดมนหมู่
ท้านองสรภัญญะ 
๓.โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
๔.โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสติด 
๕.โครงการจัดงานวัน
เด็ก 
๖.โครงการจัดกิจกรรม
วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.โครงการจัดประชุม
ประชาคมร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท ี
4. โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินๆ 
 
 
 

๑.โครงการ 
สนับสนุน
เกษคตรกรผู้ปลูก
ยางพารา 
๒.โครงการ
สนับสนุนการปลูก
กล้วย  
๓. โครงการ
สนับสนุนการท้าปุ๋ย
ชีวภาพ  
     
 

๑. โครงการปรัปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
๒.โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  
๓.โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้น   
๔.โครงการขยายท่อ
มนประปา   
๕. โครงการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษารางระบาย
น้้า  
๖.โครงการขุดลอก
ห้วย  
 
 

การพฒันา
ด้านสงัคม 

1. ส่งเสริมให้ความรู้
และให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
2. เฝูาระวังปูองกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรม
ปูองกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6. สนับสนุนส่งเสริม
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการสตรี  

เด็ก คนชรา ผูสู้งอาย ุ

๑.โครงการต่อ
เติมอาคาร
ส านกังาน 
๒.โครงการ
จดัซ้ือครุภณัฑ์
ต่างๆ 
๓.โครงการ
ทบทวน
แผนพฒันาส่ีปี 
๔.โครงการ
สนบัสนุน
จงัหวดัเคล่ือนท่ี 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


