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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 

สรุปยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 
  
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.  กระจายโอกาสทางการศึกษา 
๓.  แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน และแนวทาง 
     เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างแหล่งงาน 
๔.  ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน 
๕.  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขของชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๗.  ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
๓. ให้บริการด้านสาธารณะสุขครบวงจร 
๔. ดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีที่กฎหมายกำหนด 
๕. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 
๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา 
๘. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
๙. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว 
 
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี 
2.1  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำหนด ไว้ทั้งหมด   6 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   1.4 แผนงานงบกลาง 

 



 แนวทางการพัฒนาที่   

    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข   

 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา) 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่   

 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนนและทางระบายน้ำ 

 2. การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

   3. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ และการบูรณาการการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.2 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   

    1. การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 

ท้องถิ่น( OTOP)  

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการนันทนาการ 

  4.1 แผนงานการศึกษา 

  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที่   

   1. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย 

   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

5.2 แผนงานงบกลาง  



แนวทางการพัฒนาที่   

 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร และองค์กร 

 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ
   ม่ันคงของประชาชน 

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

6.3 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   

    1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
   การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน 

3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด      

2.2  เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
   1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
   2. ให้บริการด้านสาธารณสุขสุขครบวงจร 

   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  และดำเนินการให้
       ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   
       ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บริการสาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มี
       คุณภาพและเพียงพอ 

   ๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 

   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

   1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 

   2. ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน   

   ทั้งทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  และการลงทุนต่าง ๆ 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 

   1. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

   2. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 

   3. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้
       ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
       ท้องถิ่น   

  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   1. ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ 

   2. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  และ
       มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
  ความม่ันคงของประชาชน 

   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   2. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้ง
       ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2.3  ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

   - จำนวนประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน 
   - จำนวนประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   - จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนปีละ  1  สาย 

   - จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง 

   - จำนวนโครงการที่เกินศักยภาพได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 
   - ผลิตภัณฑ์  OTOP  ตำบลมีขายตามท้องตลาด 
   - กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
 
 
 
 

 



  ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
 ปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

    - จำนวนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
     และนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมขึ้น 

    - จำนวนกิจกรรมที่จัดการด้านการศึกษา 

    - การจัดกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

    - จำนวนสนามกีฬารวมถึงศูนย์การออกกำลังกายที่เพ่ิมขึ้นในเทศบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก 

                    ธรรมมาภิบาล 

   - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ศักยภาพ   
      ในการปฏิบัติงาน  

   - จำนวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 

   - ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  

 ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                       และความม่ันคงของประชาชน 

   - จำนวนครัวเรือนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
     และสิ่งปฏิกูล 

   - จำนวนประชาชนเข้าอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               เพ่ิมข้ึน 

   - จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 

   - จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
      ห่างไกลจากยาเสพติด 

 
2.4  ค่าเป้าหมาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนปีละ 1 ครั้ง 

  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสปีละ  1  ครั้ง 

   ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นปีละ  1  สาย 

  2. ขุดลอก หนองน้ำ  พัฒนาระบบประปา  ปีละ  1  ครั้ง  

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มอาชีพเพ่ิมปีละ  1  แห่ง 
 



   ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาปีละ  1  ครั้ง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  1. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดี/ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อย  1  ครั้ง/ปี 

   ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 

  1. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

  2. การตั้งจุดตรวจ/รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

2.5  กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรีเยาวชน  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

  2. ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ  และการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง สภาพถนน  และทางระบายน้ำ 

  2. การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

  3. การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ และการบรูรณาการพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  1. ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  
  (OTOP) 

   ยุทธศาสตร์ที ่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

  1. ส่งเสริมมารฐานการศึกษาและตามอัธยาศัย 

  2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ  ของคนในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  1. เสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
  บุคลากรและองค์กร 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

 



  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 

  1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ
  การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

  2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องกันภัยในชุมชน 

  3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

            การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
     พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 

   ยุทธศาสตร์ที ่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

   การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 
2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
      ชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.:  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
      สาธารณสุข 

 

 



         ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
    ด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
    ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
    กลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
     ระบบจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ
     GMS 

 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิม
      มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิง 
      คุณภาพ 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.:  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
       การท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
      ชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
      สาธารณสุข 

                         ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่6การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
             และทรัพย์สิน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และความม่ันคงของประชาชน 

   1 .ยุทธศาสตร์จังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
            ยุทธศาสตร์ที่6การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยใน 
            ชีวิตและทรัพย์สิน 

   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ  
               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
               และยั่งยืน 
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