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ส�วนที่ 3 
ผลการพัฒนาท�องถิ่นในป�ที่ผ�านมา 

  

ผลการพัฒนาทองถ่ินในป�ผ�านมาภายใตแผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2554-2556 องค$การบริหาร
ส�วนตําบลนากลาง ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณเป.นไปตามแผนดําเนินงาน แมจะไม�ครบถวนทุก
โครงการมีเพราะแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลประจําป�มีจํานวนมาก และมีรายไดท้ังท่ี
องค$การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง ส�วนราชการอ่ืนจัดเก็บใหและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไม�เพียงพอแก�
การบริหารใหเป.นไปตามแผนพัฒนา สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคืการบริหารส�วน
ตําบลนากลาง จําแนกตามยุทธศาสตร$ ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบแผนงานโครงการท่ีดําเนินการได�จริง  ป� พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร$ จํานวนโครงการ 
ตามแผน 

ดําเนินการ
เสร็จ 

ไม�ไดดําเนินการ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 40 5 35 
2. การพัฒนาการศึกษา 11 6 5 
3. การพัฒนาดานสาธารณสุข 6 4 2 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรม 11 2 9 
5. การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม

สงเคราะห$ 
11 4 7 

6. การอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอย�างยั่งยืน 

6 1 5 

7. ส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปCญญาทองถ่ิน 

7 7 0 

8. การสรางความม่ันคงของสังคมและรักษา
ความสงบปลอดภัยภายในทองถ่ิน 

6 2 4 

9. การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 6 4 2 
10. การบริหารราชการตามหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 
11 4 7 

รงวมท้ังสิ้น 115   39   76 
  



 
แผนภูมิจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ป� 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2

10%

ยุทธศาสตร�ที่ 3
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10%
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9%
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5%

ยุทธศาสตรท่ี 

6%
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาป� 
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แผนภูมิจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ป� 2554 

 

2

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรท่ี 8

5%

ยุทธศาสตรท่ี 9

5% ยุทธศาสตรท่ี 

10%

31.30%

ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาป� 2554
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ผลการวิเคราะห$แผนงานและโครงการประจําป� 2555 สามารถสรุปปCญหาและอุปสรรคของการ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ไดดังนี้ 
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส�วนใหญ�ในแผนพัฒนาตําบลในป�ท่ี

ผ�านมาไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยไม�ไดคํานึงถึงรายไดท่ี
องค$การบริหารส�วนตําบลไดรับ และการต้ังจ�ายงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2555 
ไม�ไดตั้งงบโครงการก�อสรางไวเลย โครงการพัฒนาส�วนใหญ�จะใชเงินนอกงบประมาณ จึงสามารถดําเนินการได
รอยละ 31.04 ของโครงการตามแผนพัฒนา 

2. การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาของประชาชนมีนอย ทําใหบางโครงการตองยกเลิก
เพราะแกปCญหาไม�ถูกจุด และไม�มีความจําเป.นในภาวะปCจจุบันท่ีจะดําเนินงานโครงการอีกต�อไป 
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ส�วนที่ 4 
ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� 

  

ยุทธศาสตร$และแนวทางการพัฒนาขององค$การบริหารส�วนตําบลนากลาง ภายใตกรอบยุทธศาสตร$
การพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา เป.นการกําหนดว�าในอนาคตองค$การบริหาร
ส�วนตําบลนากลางจะเป.นไปในทิศทางใด และเป.นเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบล 3 
ป� (พ.ศ. 2556-2558) ว�ามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค$การพัฒนาองค$การบริหารส�วนตําบลเพียงใด โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน/การพัฒนาองค/การบริหารส�วนตําบลนากลาง 
องค$การบริหารส�วนตําบลนากลาง ไดกําหนดวิสัยทัศน$ (Vision) เพ่ือเป.นสภาพการณ$ในอุดมคติซ่ึง

เป.นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลนากลางเป.นตําบล
ขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส�วนใหญ�พักอาศัยอยู�หนาแน�นและสงบสุข และคาดการณ$ว�า ในอนาคตตองเป.นชุมชนท่ี
สงบสุขน�าอยู�อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน$ คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต
ดังนี้ 

“ตําบลน�าอยู� มุ�งสู�คุณภาพชีวิตท่ีดี 
การเกษตรพอเพียง หล�อเล้ียงอุตสาหกรรมสมัยใหม� 

ภายใต$การบริหารโดยการมีส�วนร�วมของประชาชน” 

4.2 พันธกิจ  การพัฒนาองค$การบริหารส�วนตําบลนากลาง มีดังนี้ 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต�อความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ$และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปCญญาของทองถ่ิน 

(3) การส�งเสริมสุขภาพ  ควบคุมปJองกันโรค  ฟLMนฟูสมรรถภาพแก�ประชาชน ส�งเสริมการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานแก�ประชาชน สรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาแก�ประชาชน 

(4) การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และสรางความเขมแข็งใหแก�เกษตรกร เนนการพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรีย$ 

(5) การจัดการ การบํารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปNาไม การใชประโยชน$จากปNาไมท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  และส�งเสริมการอนุรักษ$พลังงาน 

(6) การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได และมีส�วนร�วมในการพัฒนาตําบล 

(7) การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยู�เดิม และท่ีไดรับโอนจาการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาล 
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(8) การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปร�งใสในการบริหารและการปกครอง 

4.3  ยุทธศาสตร/และแนวทางการพัฒนาการพัฒนา 
(1)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก 
1.2) แนวการส�งเสริมการจัดการศึกษาใหมีความพรอมทางกายภาพและการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.3) แนวทางส�งเสริมการศึกษาเรียนรูตามอัธยาศัย 

(2)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1) แนวทางการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู�

การมีสุขภาพท่ีดี 
2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีส�วนร�วมทุกภาคส�วนของชุมชน 

(3)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
3.1) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งภาคเกษตรกรรม 
3.2) แนวทางการพัฒนาความรู และส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

(4)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุง

บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
4.2) การสาธารณูปโภคและการก�อสรางอ่ืนๆ 
4.3) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.4) แนวทางการจัดหาและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
4.5) การผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

(5)  ยุทธศาสตร/การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห/ 
แนวทางการพัฒนา 
5.1) แนวทางการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูสุงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 
5.2) แนวทางการคุมครอง พิทักษ$สิทธิของเด็ก เยาวชนและสตรี 

(6)  ยุทธศาสตร/การอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
6.1)  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชน 
6.2)  แนวทางการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 

(7)  ยุทธศาสตร/การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปDญญาท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
7.1)  แนวทางการสนับสนุนและส�งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาคุณธรรม 
7.2)  แนวทางการสนับสนุน ส�งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปCญญาทองถ่ิน 
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(8)  ยุทธศาสตร/การสร�างความม่ันคงของสังคมและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท�องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
8.1)  แนวทางการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการการลดอุบัติเหตุจราจร 
8.2)  แนวทางการสรางความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน 
8.3)  แนวทางการปJองการแพร�ระบาดของยาเสพติด 
8.4)  แนวทางการพัฒนากีฬาทองถ่ินและการส�งเสริมการแข�งขันกีฬาเพ่ือความสามัคคี

ระหว�างหน�วยงานหรือองค$กร 
(9) ยุทธศาสตร/การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
9.1) แนวทางการพัฒนาส�งเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดานของการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
9.2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของ 

อปท. 

9.3) แนวทางการก�อสราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริการประชาชน 

 
9.4) แนวทางการส�งเสริมประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

4.3 นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
����  วิสัยทัศน/  
 “ประตูสู�อีสาน ศูนย$กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต$ การแปรรูปสินคาเกษตร ผาไหมและ การท�องเท่ียว” 

���� ประเด็นยุทธศาสตร/ของจังหวัด  (Strategic   Issues) 
1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินคาการเกษตรส�งออก 

1.1 การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปขาวหอมมะลิเพ่ือส�งออก 
1.2 การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปแปJงมันสําปะหลังเพ่ือส�งออก 

2. ยุทธศาสตร$การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ$ผาไหม 
3. ยุทธศาสตร$การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 
4. ยุทธศาสตร$การแกไขปCญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร$ดานการบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

���� เปRาประสงค/ของยุทธศาสตร/  (Goals) 
1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินคาการเกษตรส�งออก 

1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาการเกษตร 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแปรรูปและส�งออกสินคาเกษตร 

2. ยุทธศาสตร$การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ$ผาไหม 
2.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ$ผาไหม 
2.2 เพ่ิมจํานวนผูประกอบการผาไหม 
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3. ยุทธศาสตร$การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 

3.1 เพ่ิมรายไดจากการท�องเท่ียว 
3.2 พัฒนาศักยภาพแหล�งท�องเท่ียว สินคาและบริการ 

4. ยุทธศาสตร$การแกไขปCญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
4.1  ลดระดับความรุนแรงของการแพร�ระบาดยาเสพติดใหอยู�ในระดับท่ีสามารถควบคุมได 
4.2  สรางความม่ันคงต�อชีวิตและทรัพย$สินของประชาชน  
4.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอย�างยั่งยืน 
4.4 ประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยปราศจากสารปนเปLMอน 
4.5 ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

5. ยุทธศาสตร$ดานการบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5.1 เพ่ือตอบสนองความตองการในการบริการภาครัฐใหแก�ประชาชนอย�างมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ 
���� กลยุทธ/ (Strategies) 

1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินคาการเกษตรส�งออก 
1.1 ส�งเสริมและพัฒนาใหผลผลิตขาวหอมมะลิและแปJงมันสําปะหลังมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
1.2 เพ่ิมความสามารถในการแปรรูปและส�งออกขาวหอมมะลิ  
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแปรรูปและส�งออกแปJงมันสําปะหลัง 

2. ยุทธศาสตร$การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ$ผาไหม 
2.1 ส�งเสริมและพัฒนาใหผลิตภัณฑ$ผาไหมมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
2.2 ส�งเสริมการลงทุนของผูประกอบการผาไหมท้ังรายเก�าและรายใหม� 

3. ยุทธศาสตร$การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 
3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันดานการท�องเท่ียว 
3.2 พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว  
3.3 พัฒนาสินคาและการบริการดานการท�องเท่ียว 
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. ยุทธศาสตร$การแกไขปCญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
4.1 พัฒนาระบบการเฝJาระวังการแพร�ระบาดยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปJองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
4.3 ฟLMนฟูและอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย�างยั่งยืน 
4.4 จัดระบบการเฝJาระวังและตรวจสอบมาตรฐานอาหารสด ตลาดสด รานอาหารและแผงลอย 
4.5 ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

5. ยุทธศาสตร$ดานการบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5.1 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
5.2 พัฒนาความรูของบุคลากรสู�ความเป.นเลิศทางการบริหารและการบริการ 
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4.5 นโยบายของผู�บริหารท�องถิ่น 

ตามท่ี นายถ่ิน  เติบสูงเนิน  นายกองค$การบริหารส�วนตําบลนากลาง ไดแถลงนโยบายต�อท่ีประชุม
สภาองค$การบริหารส�วนตําบลนกลาง ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2554กําหนดแนวนโยบายการ
บริหารงานองค$การบริหารส�วนตําบลนากลาง ท่ีพรอมดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในระยะเวลาการดํารง
ตําแหน�ง เพ่ือประโยชน$สุขของประชาชนตําบลนากลาง ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย
แนวนโยบาย 10 ดาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน/ 
“ ตําบลนากลางน�าอยู�  ด�วยการบริหารจัดการท่ีดี  มีความร�วมมือจากทุกภาคส�วนของสังคม  

ชุมชนเข�มแข็ง  คนมีการศึกษาและมีวินัย  ทุกคนมีใจใฝ+คุณธรรม  ก�าวนําเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู�ดีกินดี  
บ�านเมืองสะอาด  สร�างชาติ  ดูแลสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ” 

1  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จะใหมีการสรางและปรับปรุงถนนหนทางใหพ่ีนองสัญจรไดสะดวก  และใหมีการปรับปรุงทางน้ํา

และร�องระบายน้ําในชุมชน/ หมู�บาน  พรอมท้ังพัฒนาขยายและปรับปรุงงานไฟฟJาและประปา  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและแกไขปCญหาความเดือดรอนอย�างเพียงพอและใหครอบคลุมท่ัวถึง  (ตาม
ขีดจํากัดของงบประมาณแต�ละป�) 

2  ด�านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
จะส�งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย$พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู�ในความดูแลของ อบต. ท้ัง  ๓  

ศูนย$  ใหดีข้ึน  และใหการสนับสนุนงานประถมศึกษาแก�โรงเรียนต�างๆ ในเขต อบต. ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจ
ไว  ท้ังจะส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินต�างๆ  ท่ีทํามาทุกป�เป.นอย�างดีโดยใหประชาชนมีส�วนร�วม 
 

3.  ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
จะส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยทํางานแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร$จังหวัดของ

ท�านผูว�าฯ ชวน  ศิรินันท$พร  กล�าวคือ การดูแลสุขภาพประชาชน  ตองทํางานร�วมกันสอดคลองทุกฝNาย 
ประสานกัน เช�น โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  อบต.  อสม.  สปสช.  สสส.  ศูนย$อนามัยและโรงพยาบาล
ศูนย$  เพ่ือใหงานดูแลสุขภาพของประชาชนสําเร็จไดอย�างมีประสิทธิภาพ  งานท่ีทําเป.นประจําทุกๆ ป� ก็ตอง
สานต�อ คือ ควบคุมและปJองกันโรคไขเลือดออก  พิษสุนัขบาและกิจกรรม สปสช. เป.นตน 

4.  ด�านการเกษตร 
จะส�งเสริมและสนับสนุนงานการเกษตรและจะบูรณาการร�วมกับเกษตรอําเภอ  เพ่ือใหความรูแก�

เกษตร เช�น งานอบรมเพ่ือใหความรูเกษตรกรในการกําจัดเพลี้ยแปJงในมันสําปะหลัง  การเพ่ิมประสิทธิผลผลิต
ขาวโพดเพ่ือใหไดราคาดี  งานส�งเสริมขาวพันธุ$ดี ฯลฯ  ในอันท่ีจะทําใหพ่ีนองเกษตรกรมีรายไดอยู�ดีกินดี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และจะใหมีการส�งเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนละ  ๑  เล�ม  เพ่ือสรางวินัยการเงิน
การคลังในการลดรายจ�ายเพ่ิมรายได  ในอันจะทําใหชุมชนหมู�บานเขมแข็ง  (อบต.จะบูรณาการร�วมกับ ธกส. 
และใหประชาชนมีส�วนร�วม)  และจะใหการส�งเสริมวัสดุอุปกรณ$ เคมีภัณฑ$ พรอมท้ังเมล็ดพืชพันธุ$ ฯลฯ 

5.  ด�านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห/ 
จะส�งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูพิการและผูสูงอายุ ดวยการส�งเสริมและต้ังกลุ�มต�างๆ  

ใหแต�ละกลุ�มมีบทบาทท่ีเขมแข็งในหมู�บาน ชุมชน กล�าวคือ หากกลุ�มมีอยู�แลวจะส�งเสริมใหความรูและ 
  


