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ส�วนที่  ส�วนที่  ส�วนที่  ส�วนที่  ๔๔๔๔    
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป�ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป�ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป�ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาในช�วงสามป�    

วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�    
“องค�กรแห�งการพัฒนา สู�ประชาคมอาเซียน  มุ�งเน'นคุณภาพชีวิต” 
    
พันธกิจพันธกิจพันธกิจพันธกิจ    ((((MMMMISSIONISSIONISSIONISSION))))    
  ๑.  มุ�งมั่นท่ีจะยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐาน 
  ๒.  ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ ทํานุบํารุงศาสนา  วัฒนธรรม ภูมิป?ญญา 
  ๓.  ส�งเสริมสนับสนุนการดํารงชีพด'านเศรษฐกิจและสังคม ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.  สนับสนุนด'านการท�องเท่ียว 
  ๕.  บริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาลด'านการบริหารจัดการและการให'บริการประชาชน 
จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา    
  ๑.  การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
  ๒.  ประชาชนได'รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  ๓.  ผลักดันให'มีกระบวนการสร'างรายได'ด'านเศรษฐกิจและสังคม 
  ๔.  พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เชิงเกษตร 
  ๕.  เน'นความโปร�งใส ตรวจสอบได'  ประชาชนเข'ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท'องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�    

๑. ยุทธศาสตร�ด'านการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร�ด'านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร�ด'านเศรษฐกิจและสังคม 
๔. ยุทธศาสตร�ด'านการท�องเท่ียว 
๕. ยุทธศาสตร�ด'านการบริหารจัดการและการให'บริการประชาชน 

วสิยัทศัน�การพฒันาประเทศวสิยัทศัน�การพฒันาประเทศวสิยัทศัน�การพฒันาประเทศวสิยัทศัน�การพฒันาประเทศ    
  การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ป� มีจุดมุ�งหมายเน'นการแก'ไขป?ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนส�วนใหญ�ของประเทศให'เกิด “การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู�ดีมีสุขของคนไทย” จึงได'กําหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค�โดยมุ�งเน'น 
“สังคมท่ีเข'มแข็งและมีคุณภาพ” ใน ๓ ด'าน คือ 
  ๑๑๑๑....        สังคมคุณภาพสังคมคุณภาพสังคมคุณภาพสังคมคุณภาพ ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสร'างคนให'เปIนคนดี คนเก�ง พร'อมด'วยคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนน�าอยู� การเมืองโปร�งใส ตรวจสอบได' 
  ๒๒๒๒....        สังคมแห�งภูมิป?ญญาและผลการเรียนรู'สังคมแห�งภูมิป?ญญาและผลการเรียนรู'สังคมแห�งภูมิป?ญญาและผลการเรียนรู'สังคมแห�งภูมิป?ญญาและผลการเรียนรู'  คนไทยสามารถคิดเปIน ทําเปIน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร'างสรรค� 
เรียนรู'ได'ตลอดชีวิต รู'เท�าทันโลก เพ่ือพร'อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางป?ญญา รักษาและต�อยอดภูมิป?ญญาท'องถ่ินได'อย�าง
เหมาะสม 
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  ๓๓๓๓....        สังคมสมานฉันท�และเอื้ออาทรต�อกันสังคมสมานฉันท�และเอื้ออาทรต�อกันสังคมสมานฉันท�และเอื้ออาทรต�อกันสังคมสมานฉันท�และเอื้ออาทรต�อกัน  ดํารงไว'ซึ่งคุณธรรมและคุณค�าของเอกลักษณ�สังคมไทยท่ีพ่ึงพาเก้ือกูล  รู'รัก 
สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในชาติและท'องถ่ิน มีสถาบันครอบครัวท่ีเข'มแข็งตลอดจนเครือข�ายชุมชนท่ัว
ประเทศ 
 
ยุทธศาสตร�ของกลุ�มจงัหวัดยุทธศาสตร�ของกลุ�มจงัหวัดยุทธศาสตร�ของกลุ�มจงัหวัดยุทธศาสตร�ของกลุ�มจงัหวัด    ((((ประจวบคีรขีนัธ�ประจวบคีรขีนัธ�ประจวบคีรขีนัธ�ประจวบคีรขีนัธ�        เพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรี        สมทุรสงครามสมทุรสงครามสมทุรสงครามสมทุรสงคราม        สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาคร))))    



วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�    
        “ฐานเพ่ือการลงทุนด'วยอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท�องเท่ียว เชิงนิเวศ” 
ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�ประเด็นยุทธศาสตร�             

1. การสร'างต'นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
        2. ความเชื่อมโยงของการท�องเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
                      3. การกัดเซาะชายฝ?Pงทะเล 
  4. พัฒนาสภาพแวดล'อมทะเล-ชายฝ?Pงและปรับปรุงสิ่งแวดล'อมท่ีดี 
เปRาประสงค�เปRาประสงค�เปRาประสงค�เปRาประสงค�    

1. สัตว�น้ํามีท่ีอยู�อาศัยและเพาะพันธุ� 
2. ไม�มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร'าว) 

  ๓. การท�องเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเปIนระบบสู� AEC 
  4. การกัดเซาะชายฝ?Pงทะเลได'รับการแก'ไขอย�างย่ังยืน 
กลยุทธ�กลยุทธ�กลยุทธ�กลยุทธ�    
  ๑.  สร'างปะการังเทียม เพ่ือเปIนแหล�งอาศัยของสัตว�น้ํา 
  ๒.  พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชให'แก�เกษตรกร 
  ๓.  ก�อสร'างถนนเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  ๔.  สร'างความสัมพันธ�ทางการท�องเท่ียวและการค'า ณ จุดผ�านแดนถาวรไทย – เมียนมาร� 
  ๕.  ป?กไม'ไผ�ชะลอคลื่น 
  ๖.  สร'างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
  ๗.  เรียงหินใหญ�กันคลื่น 
 
ยุทธศาสตร�ของจงัหวัดเพชรบรุียุทธศาสตร�ของจงัหวัดเพชรบรุียุทธศาสตร�ของจงัหวัดเพชรบรุียุทธศาสตร�ของจงัหวัดเพชรบรุี    
ศักยภาพการพฒันาจงัหวัดศักยภาพการพฒันาจงัหวัดศักยภาพการพฒันาจงัหวัดศักยภาพการพฒันาจงัหวัด    
    
  จุดแข็งท่ีสําคัญของจังหวัด คือ มีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ัวพ้ืนท่ี (ทะเล ปYาเขา แม�น้ํา วัด โบราณสถาน 
แหล�งศิลปวัตถุ) อยู�ใกล'กรุงเทพฯ มีโครงข�ายการคมนาคมเชื่อมแหล�งท�องเท่ียวจุด  ต�าง ๆ  มีแหล�งน้ําและระบบชลประทานครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตร รวมท้ังมีแหล�งการเรียนรู'ท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปIนสถาบันการศึกษาภูมิป?ญญาท'องถ่ิน และโครงการพระราชดําริ อย�างไรก็ตาม
จุดอ�อนท่ีสําคัญของจังหวัด คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล�งท�องเท่ียวเร่ิมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย�างย่ิงป?ญหาการกัดเซาะชายฝ?Pง ขาด
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเปIนระบบ          มีเส'นทางการคมนาคมสายหลักท่ีเชื่อมต�อจังหวัดอื่นเพียงเส'นทางเดียว ซ่ึงมี
ประมาณการจราจรหนาแน�นและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง รวมท้ังเกษตรกรส�วนใหญ�ยังขาดความรู'เก่ียวกับระบบการผลิต การตลาด และ
การบริหารจัดการ 
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วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�    
  “แหล�งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท�องเท่ียวชั้นนําของ  ASEAN” 
ประเดน็ยทุธศาสตร�ประเดน็ยทุธศาสตร�ประเดน็ยทุธศาสตร�ประเดน็ยทุธศาสตร�    
     1.สินค'าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
  2.เมืองน�าอยู�และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3.เมืองท�องเท่ียวชั้นนําของ ASEAN และแหล�งศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 



เปRาประสงค�เปRาประสงค�เปRาประสงค�เปRาประสงค�    
  1.สินค'าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต�อยอด/แปรรูปสินค'าเชิงสร'างสรรค�   สามารถเพ่ิมมูลค�า
ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 
  2.เปIนจังหวัดท่ีน�าอยู�อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3.เปIนเมืองท�องเท่ียวชั้นนํา ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงนิเวศน�และเปIนแหล�งศึกษา          ดูงาน – การ
ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
 
พันธกจิพันธกจิพันธกจิพันธกจิ    
        1.ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ต�อยอด/แปรรูปเชิงสร'างสรรค�ได' 
  2.พัฒนาเชิงบูรณาการให'เปIนจังหวัดท่ีน�าอยู�อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3.ยกระดับเปIนเมืองท�องเท่ียวชั้นนําของ ASEAN  
 
การกาํหนดวสิยัทัศน�การกาํหนดวสิยัทัศน�การกาํหนดวสิยัทัศน�การกาํหนดวสิยัทัศน�    พนัธกจิพนัธกจิพนัธกจิพนัธกจิ    และจุดมุ�งหมายเพือ่การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่จงัหวัดเพชรบุรีและจุดมุ�งหมายเพือ่การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่จงัหวัดเพชรบุรีและจุดมุ�งหมายเพือ่การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่จงัหวัดเพชรบุรีและจุดมุ�งหมายเพือ่การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่จงัหวัดเพชรบุรี    
    
วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�วสิยัทศัน�    
  “เพชรบุรีเมืองน�าอยู� เปIนศูนย�กลางการท�องเท่ียว ประชาชนมีอาชีพมัน่คงและเข'าถึงบริการทางการศึกษา มีสุขภาพดี
ถ'วนหน'า” 
พันธกจิพันธกจิพันธกจิพันธกจิ    ((((MISSSIONMISSSIONMISSSIONMISSSION))))    
    
  ๑.  จัดให'มีการพัฒนาด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน 
  ๒.  จัดให'มีการพัฒนาด'านการส�งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  จัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร'อย 
  ๔.  การวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว 
  ๕.  ส�งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
  ๖.  ส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท'องถ่ิน 
  ๗.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร และการมีส�วนร�วมของประชาชน  
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กรอบยทุธศาสตร�การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่ในเขตจงัหวดักรอบยทุธศาสตร�การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่ในเขตจงัหวดักรอบยทุธศาสตร�การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่ในเขตจงัหวดักรอบยทุธศาสตร�การพฒันาขององค�กรปกครองส�วนท'องถิน่ในเขตจงัหวดั    
    ๑๑๑๑....        ยุทธศาสตร�การพฒันาด'านโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�การพฒันาด'านโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�การพฒันาด'านโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�การพฒันาด'านโครงสร'างพืน้ฐาน    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  งานด'านคมนาคมและการขนส�ง ก�อสร'างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท'า ท�อระบายน้ํา พัฒนาระบบ
จราจร  
  ๑.๒  งานด'านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟRา – ประปา พัฒนาแหล�งน้ํา คูคลอง  และระบบชลประทาน 
  ๑.๓  งานด'านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปRองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
  ๑.๔   ฯลฯ 
 ๒๒๒๒....        ยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการส�งเยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการส�งเยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการส�งเยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการส�งเสรมิสรมิสรมิสรมิคุณภาพชวีิตคุณภาพชวีิตคุณภาพชวีิตคุณภาพชวีิต    
  แนวทางการพัฒนา 



  ๒.๑  งานด'านการส�งเสริมอาชีพให'กับประชาชน 
  ๒.๒  งานด'านสวัสดิการสังคม 
  ๒.๓  งานด'านการศึกษา 
  ๒.๔  งานด'านการสาธารณสุข 
  ๒.๕  งานด'านส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ๒.๖  ฯลฯ 
 ๓๓๓๓....        ยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการจดัระเบยีบชมุชนยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการจดัระเบยีบชมุชนยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการจดัระเบยีบชมุชนยทุธศาสตร�การพฒันาด'านการจดัระเบยีบชมุชน    สงัคมสงัคมสงัคมสงัคม    และการรักษาความสงบเรยีบร'อยและการรักษาความสงบเรยีบร'อยและการรักษาความสงบเรยีบร'อยและการรักษาความสงบเรยีบร'อย    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  งานด'านการส�งเสริมประชาธิปไตย 
  ๓.๒  งานด'านการรักษาความสงบเรียบร'อย 
  ๓.๓  งานด'านปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       3.4  ฯลฯ 
 ๔๔๔๔....        ยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการวางแผนยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการวางแผนยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการวางแผนยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการวางแผน    การส�งเสริมการลงทนุการส�งเสริมการลงทนุการส�งเสริมการลงทนุการส�งเสริมการลงทนุ    พาณชิยกรรมพาณชิยกรรมพาณชิยกรรมพาณชิยกรรม    และการท�องเทีย่วและการท�องเทีย่วและการท�องเทีย่วและการท�องเทีย่ว    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  งานด'านการส�งเสริมการลงทุน 
  ๔.๒  งานด'านการพาณิชยกรรม 
  ๔.๓  งานด'านการท�องเท่ียว 
  ๔.๔  ฯลฯ 
                                                    ๕๕๕๕....        ยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการบรหิารจดัการและการอนรุักษ�ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล'อมยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการบรหิารจดัการและการอนรุักษ�ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล'อมยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการบรหิารจดัการและการอนรุักษ�ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล'อมยุทธศาสตร�การพฒันาด'านการบรหิารจดัการและการอนรุักษ�ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล'อม    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  งานด'านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
  ๕.๒  งานด'านการคุ'มครองดูแลและบํารุงรักษาปYาและน้ํา 
  ๕.๓   ฯลฯ 
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                                                                ๖๖๖๖....        ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านศาสนายุทธศาสตร�การพัฒนาด'านศาสนายุทธศาสตร�การพัฒนาด'านศาสนายุทธศาสตร�การพัฒนาด'านศาสนา    ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม    จารีตประเพณีจารีตประเพณีจารีตประเพณีจารีตประเพณี    และภูมิป?ญญาท'องถิ่นและภูมิป?ญญาท'องถิ่นและภูมิป?ญญาท'องถิ่นและภูมิป?ญญาท'องถิ่น    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  งานด'านการส�งเสริมเผยแพร� ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป?ญญาท'องถ่ิน 
  ๖.๒  ฯลฯ 
                                                                ๗๗๗๗....        ยุทธศาสตร�การพัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค�กรกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค�กรกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค�กรกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค�กร    และการมีส�วนร�วมของประชาชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนและการมีส�วนร�วมของประชาชน    
  แนวทางการพัฒนา 
  ๗.๑  งานด'านการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร พร'อมการมีส�วนร�วมของประชาชน              ในการ
บริหารงานท'องถ่ิน 
  ๗.๒  งานด'านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค�กร 
  ๗.๓  งานด'านการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช' และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  ๗.๔  งานด'านการส�งเสริมความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับกิจการท'องถ่ินการมีส�วนร�วมของประชาชน    และ
ประชาธิปไตย 
  ๗.๕  งานด'านการปรับปรุงและพัฒนารายได' 
  ๗.๖   ฯลฯ 
นโยบายการพัฒนาอําเภอท�ายางนโยบายการพัฒนาอําเภอท�ายางนโยบายการพัฒนาอําเภอท�ายางนโยบายการพัฒนาอําเภอท�ายาง    



วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�    
 “อําเภอท�ายางเปIนเมืองประวัติศาสตร�ท่ีมีชีวิตน�าอยู�และน�าเท่ียว เปIนศูนย�สัมมนาและนันทนาการหลากหลายรูปแบบ

เปIนแหล�งผลิตผักผลไม'สดปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมท่ีไม�เปIนภัยต�อสภาพแวดล'อม” และได'วางแนวทางการพัฒนาไว'ดังนี้ 
๑. วางแผนการใช'ประโยชน�พ้ืนท่ีได'เหมาะสม 
๒. พัฒนาสิ่งแวดล'อมเมืองและแม�น้ํา 
๓. พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  ทางเลือกด'านประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม  ควบคู�กับการส�งเสริมตลาดนัด

ท�องเท่ียวกลุ�มประชุมสัมมนาและนันทนาการ  และสร'างความเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวหลัก      (ทะเล ปYาเขา) 
 ๔. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
 ๕. ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค'าเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือการส�งออก 

๖. ส�งเสริมการผลิตผักผลไม'ปลอดสารพิษ  เพ่ือการบริโภคในประเทศ 
๗. สนับสนุนให'มีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานขนาดเล็ก 
๘. สนับสนุนให'โรงงานอุตสาหกรรมใช'เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 

นโยบายอําเภอนโยบายอําเภอนโยบายอําเภอนโยบายอําเภอ    
-  สนับสนุนส�งเสริมให'อําเภอเปIนศูนย�กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
-  สนับสนุนส�งเสริมให'เด็กท่ีจบการศึกษาทุกระดับ ได'ศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 

                          - สนับสนุนองค�กรปกครองส�วนท'องถ่ินให'มีความเข'มแข็ง สามารถตอบสนองความต'องการของราษฎรในท'องถ่ินได'
อย�างมีประสิทธิภาพทุกด'าน 
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-  สนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินการต�าง ๆ โดยผ�านกระบวนการประชาคมหมู�บ'าน ตําบล และ

อําเภอ 
-  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยสร'างจิตสํานึกให'ประชาชนและท'องถ่ินมีส�วนร�วมในการอนุรักษ� 
-  ส�งเสริมให'ประชาชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ส�งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิป?ญญาท'องถ่ิน 
-  ส�งเสริมให'ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปราศจากโรคภัยไข'เจ็บ และรู'จักปRองกันดูแลรักษา 
-  ประชาชนมีรายได'เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ และเน'นการใช'ปุdยชีวภาพ 
 

ยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตียนยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตียนยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตียนยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตียน    
  เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลปeกเตียน จึงได'กําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือให'บรรลุจุดมุ�งหมาย
การพัฒนาแต�ละด'าน ซ่ึงยุทธศาสตร�การพัฒนาดังกล�าวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดและเปIนไปตามอํานาจหน'าท่ีขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลภายใต'ยุทธศาสตร�แต�ละด'านจะประกอบด'วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้    
ยุทธศาสตร�การพฒันายุทธศาสตร�การพฒันายุทธศาสตร�การพฒันายุทธศาสตร�การพฒันา    

  ๑.  ด'านการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน                                                                               
              ๒.  ด'านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ด'านเศรษฐกิจและสังคม 
  ๔.  ด'านการท�องเท่ียว 
  ๕.  ด'านการบริหารจัดการ และการให'บริการประชาชน 
 
๑๑๑๑....        ยุทธศาสตร�ด'านการพฒันาโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�ด'านการพฒันาโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�ด'านการพฒันาโครงสร'างพืน้ฐานยุทธศาสตร�ด'านการพฒันาโครงสร'างพืน้ฐาน    
 ๑๑๑๑....๑๑๑๑        วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�    



   ๑.๑.๑  มุ�งมั่นท่ีจะยกระดับโครงสร'างพ้ืนฐานให'ได'มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต'องการ             ของประชาชน
ได'อย�างมีประสิทธิภาพ 
            ๑.๑.๒  เพ่ือให'ตําบลปeกเตียนเปIนเมืองท�องเท่ียวท่ีมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการเครือข�ายเส'นทางคมนาคม 
ครอบคลุม มีมาตรฐานและเพียงพอกับความต'องการของประชาชนในท'องถ่ิน สามารถอํานวยความสะดวกให'กับประชาชนและนักท�องเท่ียว 
ก�อให'เกิดความประทับใจ 
   ๑.๑.๓  เพ่ือความเปIนระเบียบเรียบร'อยของบ'านเมือง สู�ความน�าอยู�น�าเท่ียว อย�างย่ังยืน 
  ๑๑๑๑....๒๒๒๒        เปRาหมายเปRาหมายเปRาหมายเปRาหมาย    
   ๑.๒.๑  การเจริญเติบโตของบ'านเมืองเปIนไปอย�างเหมาะสม 
   ๑.๒.๒  ประชาชนมีความเปIนอยู�ท่ีดี มีอาชีพ มีรายได'จากการท�องเท่ียว ไม�ต'องอพยพย'ายถ่ิน 
  ๑๑๑๑....๓๓๓๓        แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
   ๑.๓.๑  การคมนาคมและการขนส�ง 
   ๑.๓.๒  การพัฒนาแหล�งน้ํา 
   ๑.๓.๓  การพัฒนาไฟฟRา 
 

 
 

-27- 
 ๒๒๒๒....        ยทุธยทุธยทุธยทุธศาสตร�ด'านการศาสตร�ด'านการศาสตร�ด'านการศาสตร�ด'านการศึกษาศึกษาศึกษาศึกษา    ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา    วฒันธรรมวฒันธรรมวฒันธรรมวฒันธรรม    และพฒันาคณุภาพชวีติและพฒันาคณุภาพชวีติและพฒันาคณุภาพชวีติและพฒันาคณุภาพชวีติ    
        ๒๒๒๒....๑๑๑๑        วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�    
   ๒.๑.๑  เพ่ือให'ประชาชนได'รับการศึกษาท่ีได'มาตรฐานอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึงท้ังในระบบ และนอกระบบ 
            ๒.๑.๒  เพ่ือส�งเสริมให'ประชาชนในตําบล มีคุณธรรม และจริยธรรม 
   ๒.๑.๓  เพ่ือส�งเสริมให'เด็ก สตรี ผู'ด'อยโอกาส ผู'สูงอายุ คนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑.๔  เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการเฝRาระวัง และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการควบคุม และกําจัด
มลภาวะท่ีมีผลต�อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต 
  ๒๒๒๒....๒๒๒๒        เปRาหมายเปRาหมายเปRาหมายเปRาหมาย    
   ๒.๒.๑  ประชาชนมีคุณภาพ มีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ช�วยพัฒนาท'องถ่ินและประเทศชาติได' 
   2.2.2  ประชาชนมีการฟghนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี และเอกลักษณ�ท'องถ่ิน 
   ๒.๒.3  ประชาชนในเขตตําบลปeกเตียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
   ๒.๒.4  มีการดูแลจัดการด'านการสาธารณสุขอย�างดี 
  ๒๒๒๒....๓๓๓๓        แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
   ๒.๓.๑  พัฒนาด'านการศึกษา 
   ๒.๓.๒  พัฒนาด'านศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๒.๓.๓  พัฒนาด'านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                            ๓๓๓๓....        ยทุธศาสตร�ยทุธศาสตร�ยทุธศาสตร�ยทุธศาสตร�ด'านเศรษฐกจิและสงัคมด'านเศรษฐกจิและสงัคมด'านเศรษฐกจิและสงัคมด'านเศรษฐกจิและสงัคม    
        ๓๓๓๓....๑๑๑๑        วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�    
   ส�งเสริมสนับสนุนการดํารงชีพของประชาชนตําบลปeกเตียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และผลักดัน
ให'มีกระบวนการสร'างรายได' ลดค�าใช'จ�าย 
  ๓๓๓๓....๒๒๒๒        เปRาหมายเปRาหมายเปRาหมายเปRาหมาย    
   3.3.1 ส�งเสริมกลุ�มอาชีพ ให'เหมาะสมกับสภาพของท'องถ่ิน 
                                       3.3.2 มุ�งเน'นให'ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและดํารงชีวิตอยู�อย�างมั่นคง 
                                       3.3.3 จัดกิจกรรมให'ประชาชนมีส�วนรวม พร'อมดูแลผู'สูงอายุ ผู'พิการ และผู'ปYวยเอดส� 
  ๓๓๓๓....๓๓๓๓        แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา    



   ๓.๓.๑  สนับสนุน และส�งเสริมกลุ�มอาชีพ ให'เหมาะสมกับสภาพของท'องถ่ิน ให'ประชาชนสามารถพ่ึงตนเอง
ได' และดํารงชีวิตอยู�อย�างมั่นคง ควบคู�กับการรักษาสิ่งแวดล'อม 
   ๓.๓.๒  ส�งเสริมและเพ่ิมคุณค�าของผู'สูงอายุ ผู'พิการ และผู'ปYวยเอดส� โดยจัดกิจกรรม        และส�งเสริม
อาชีพท่ีเหมาะสม 
   ๓.๓.๓  สร'างชุมชนให'เข'มแข็ง จัดกิจกรรมโดยให'ประชาชนมีส�วนร�วม อันจะก�อให'เกิด     ความรักความ
สามัคคีในชุมชน และสร'างความอบอุ�นให'แก�ครอบครัว 
   3.3.4 จัดต้ังศูนย�พัฒนาอาชีพ และจําหน�ายผลิตภัณฑ�ของชุมชน 
   3.3.5 พัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปRองกันภัยฝYายพลเรือน (อปพร.) ท้ังด'านบุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ� จัดอบรมให'มีความรู'ความสามารถในการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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                                                ๔๔๔๔....        ยุยยุุยุทธศาสตร�ทธศาสตร�ทธศาสตร�ทธศาสตร�ด'านด'านด'านด'านการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยวการท�องเที่ยว    
        ๔๔๔๔....๑๑๑๑        วตัถปุระสงค�วตัถปุระสงค�วตัถปุระสงค�วตัถปุระสงค�    
   ๔.๑.๑  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การค'า การท�องเท่ียว เปIนการสร'างงาน สร'างรายได'ให'กับประชาชนในท'องถ่ิน 
   ๔.๑.๒  เพ่ือเพ่ิมช�องทางการท�องเท่ียวให'แก�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ     เกิดความ
ประทับใจ ระลึกถึงและกลับมาท�องเท่ียวอีก 
   ๔.๑.๓  เพ่ือให'มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีคงความสวยงามและมีแหล�งท�องเท่ียวเสริมอื่นให'คนรุ�นหลังต�อไปได'มา
เย่ียมชม 
  ๔๔๔๔....๒๒๒๒        เปRาหมายเปRาหมายเปRาหมายเปRาหมาย    
   ๔.๒.๑  เศรษฐกิจ การค'า และการท�องเท่ียวเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
   ๔.๒.๒  มีนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศมาท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน สร'างรายได'ให'แก�ตําบลไม�น'อย
กว�าป�ละ ๑๐ ล'านบาท 
  ๔๔๔๔....๓๓๓๓        แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
   ๔.๓.๑  ส�งเสริมการผลิตผัก ผลไม'ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
   ๔.๓.๒  สนับสนุนให'มีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานขนาดเล็ก 
   ๔.๓.๓  สนับสนุนให'โรงงานอุตสาหกรรมใช'เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
   ๔.๓.๔  ควบคุมมาตรการผลิตสินค'าเกษตรปลอดสารพิษ 
   ๔.๓.๕  ส�งเสริมอาชีพให'กับประชาชนทุกระดับ 
   ๔.๓.๖  ส�งเสริมการท�องเท่ียวทางเลือกด'านประวัติศาสตร� ศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู�กับการส�งเสริมตลาดนัด
นักท�องเท่ียวกลุ�มประชุมสัมมนา-นันทนาการ และสร'างความเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวหลัก          (ทะเล ปYา เขา) 
   ๔.๓.๗ ขยายการท�องเท่ียว พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และยกระดับมาตรฐานการให'บริการ 
   ๔.๓.๘  พัฒนาการท�องเท่ียวให'มีความหลากหลายและพัฒนาอย�างย่ังยืน 
                                                ๕๕๕๕....        ยทุธศยทุธศยทุธศยทุธศาสตร�าสตร�าสตร�าสตร�ด'านการบรหิารจดัการและการให'บรกิารประชาชนด'านการบรหิารจดัการและการให'บรกิารประชาชนด'านการบรหิารจดัการและการให'บรกิารประชาชนด'านการบรหิารจดัการและการให'บรกิารประชาชน    
  ๕๕๕๕....๑๑๑๑        วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�วัตถปุระสงค�    
   ๕.๑.๑  เพ่ือให'การปฏิบัติงานเปIนไปด'วยความโปร�งใส ตรวจสอบได'  
   ๕.๑.๒  เพ่ือให'ใช'งบประมาณได'อย�างคุ'มค�า เกิดประโยชน�ต�อท'องถ่ินมากท่ีสุด                                           
                           ๕.๑.๓  เพ่ือให'การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก'ไขป?ญหาและตอบสนองความ
ต'องการของประชาชนได' ตลอดจนการพัฒนาท'องถ่ินได'อย�างเหมาะสม 
  ๕๕๕๕....๒๒๒๒        เปRาหมายเปRาหมายเปRาหมายเปRาหมาย    
   ๕.๒.๑  การบริหารงานเปIนไปด'วยความถูกต'อง ตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย   



   ๕.๒.๒  มีความรับผิดชอบ โปร�งใส ตรวจสอบได' ประชาชนมีส�วนร�วม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
นําประโยชน�สูงสุดมาสู�ท'องถ่ิน 
   ๕.๒.๓  ใช'งบประมาณเพ่ือพัฒนาท'องถ่ินอย�างคุ'มค�า การจัดเก็บข'อมูลอย�างเปIนระบบครบถ'วน และมี
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช'ท่ีครบถ'วน ทันสมัย มีข'อมูลเพ่ือเผยแพร�ครบถ'วน 
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  ๕๕๕๕....๓๓๓๓        แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    
   ๕.๓.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร 
   ๕.๓.๒  พัฒนาบุคลากรให'มีความรู'และทักษะในการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๓.๓  พัฒนาเคร่ืองมือ- เคร่ืองใช' และสถานท่ีการปฏิบัติงาน        
นโยบายการพฒันาของผู'บรหิารองค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตยีนนโยบายการพฒันาของผู'บรหิารองค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตยีนนโยบายการพฒันาของผู'บรหิารองค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตยีนนโยบายการพฒันาของผู'บรหิารองค�การบรหิารส�วนตาํบลปeกเตยีน    
    ๑๑๑๑....        ด'านด'านด'านด'านโครงสร'างพืน้ฐานโครงสร'างพืน้ฐานโครงสร'างพืน้ฐานโครงสร'างพืน้ฐาน    
               ๑.๑  การคมนาคมและการขนส�ง เช�น สร'าง ซ�อมแซม และบํารุงรักษาถนนทุกสายในเขตชุมชน ท้ังทาง
สายหลักและทางเชื่อมระหว�างหมู�บ'าน เพ่ือเปIนการอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส�งผลิตพืชผลทางการเกษตร 
   ๑.๒  การพัฒนาแหล�งน้ํา เช�น บํารุงรักษา และพัฒนาแหล�งน้ํา เพ่ือให'ประชาชนได'มีน้ํา      เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร อย�างเพียงพอ 
   ๑.๓  ด'านไฟฟRา เช�น  ติดต้ังและซ�อมแซมไฟฟRาส�องสว�างไฟทางสาธารณะให'ครอบคลุม    อย�างท่ัวถึง 
 ๒๒๒๒....        ด'านด'านด'านด'านการศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    ศาสนาศาสนาศาสนาศาสนา        วฒันธรรมและพฒันาคณุภาพชวีิตวฒันธรรมและพฒันาคณุภาพชวีิตวฒันธรรมและพฒันาคณุภาพชวีิตวฒันธรรมและพฒันาคณุภาพชวีิต    
  ๒.๑  ด'านการศึกษา 
   ๒.๑.๑  จัดการศึกษาในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให'ได'มาตรฐาน 
   ๒.๑.๒  จัดการศึกษาให'เด็ก เยาวชน และประชาชนสําหรับผู'สนใจในกลุ�ม วิชาการ และกลุ�มวิชาชีพ 
รวมท้ัง ให'มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร'อมในการเข'าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ๒.๑.๓   จัดให'มีแหล�งเรียนรู'จากภูมิป?ญญาท'องถ่ินและปราชญ�ชาวบ'าน 
 
  ๒.๒   ด'านศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๒.๒.๑  ส�งเสริมให'ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๒.๒  จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
๒.๒.๓  ส�งเสริมและฟghนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี และเอกลักษณ�ท'องถ่ิน 

  ๒.๓   ด'านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๓.๑  ดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพประชาชน 
   ๒.๓.๒  จัดโครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก�เด็ก สตรี ผู'ด'อยโอกาส ผู'สูงอายุ        คนพิการ 
                                       2.3.3 จัดให'มีเคร่ืองออกกําลังกายทุกหมู�บ'าน ให'ประชาชนได'ออกกําลังกายเพ่ือจะได'มีสุขภาพท่ีดี 
                                       2.3.4  จัดให'มีการแข�งขันกีฬาเพ่ือต�อด'านยาเสพติด และเชื่อมความสามัคค ี
                                       2.3.5   ส�งเสริมสนับสนุนการเฝRาระวัง และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการควบคุม     และกําจัด
มลภาวะท่ีมีผลต�อสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
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๓๓๓๓....        ด'านด'านด'านด'านเศรษฐกิจและสงัคมเศรษฐกิจและสงัคมเศรษฐกิจและสงัคมเศรษฐกิจและสงัคม 
                                      ๓.๑  สนับสนุนและส�งเสริมกลุ�มอาชีพ ให'เหมาะสมกับสภาพของท'องถ่ินให'ประชาชน   สามารถ
พ่ึงตนเองได' และดํารงชีวิตอยู�อย�างมั่นคง ควบคู�กับการรักษาสิ่งแวดล'อม 
                                      ๓.2  ส�งเสริมและเพ่ิมคุณค�าของผู'สูงอายุ ผู'พิการ และผู'ปYวยเอดส� โดยจัดกิจกรรมและส�งเสริมอาชีพท่ี
เหมาะสม 
                                      ๓.๓  สร'างชุมชนให'เข'มแข็ง จัดกิจกรรมโดยให'ประชาชนมีส�วนร�วม อันจะก�อให'เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน และสร'างความอบอุ�นให'แก�ครอบครัว 
                                      3.4  จัดต้ังศูนย�พัฒนาอาชีพ และจําหน�ายผลิตภัณฑ�ของชุมชน 
                                      3.5  พัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปRองกันภัยฝYายพลเรือน (อปพร.) ท้ังด'านบุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ� จัดอบรมให'มีความรู'ความสามารถในการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔๔๔๔....        ด'านการด'านการด'านการด'านการท�องเทีย่วท�องเทีย่วท�องเทีย่วท�องเทีย่ว    
                                                    ๔.๑  ส�งเสริมการผลิตผัก ผลไม'ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค    

            ๔.๒  ส�งเสริมอาชีพให'กับประชาชนทุกระดับ 
              ๔.๓  ขยายการท�องเท่ียว พัฒนาแหล�งและยกระดับมาตรฐานการให'บริการ 
                                      4.4  พัฒนาการท�องเท่ียวให'มีความหลากหลายและพัฒนาอย�างย่ังยืน 
                                      4.5  ส�งเสริมการท�องเท่ียวทางเลือกด'านประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม ควบคู�กับการส�งเสริมตลาดนัด
นักท�องเท่ียวกลุ�มประชุมสัมมนา –นันทนาการ และสร'างความเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวหลัก (ทะเล ปYา เขา) 

5.5.5.5.        ด'านด'านด'านด'านการบรหิารจัดการการบรหิารจัดการการบรหิารจัดการการบรหิารจัดการ    และการให'บริการประชาชนและการให'บริการประชาชนและการให'บริการประชาชนและการให'บริการประชาชน    
                                                                                                                                                    5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร 
                                       5.2 พัฒนาบุคลากรให'มีความรู'และทักษะในการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
                                       5.3 พัฒนาเคร่ืองมือ – เคร่ืองใช' และสถานท่ีการปฏิบัติงาน 
                                       5.4 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารท'องถ่ิน 
                                       5.5 ส�งเสริมความรู' ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท'องถ่ิน 
                                       5.6 พัฒนารายได' 
                                       5.7  พัฒนาการปรับปรุงบริหารกิจการพาณิชย� 
                                 
 
 

 
 
 
 


