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แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร จังหวดัยโสธร 

……………………………………………………………. 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 

“องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน เป็นเมืองน่าอยู่  การบริหารจัดการที่ดี  มีเศรษฐกิจที่ม่ันคง    
การคมนาคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็นแหล่งท าการเกษตรอินทรีย”์ 

พันธกิจ (Mission) 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
4. การเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข็มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
2. ประชาชนในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพ่ิมข้ึนและสามารถพ่ึงพา   

ตนเองได้ 
3. ประชานได้รับความสะดวก สบาย  ในการใช้สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่ม และหาแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา มีดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานการพัฒนา 
1. การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
2. การพัฒนาการสาธารณูปโภค 
3. การพัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพัฒนา 

1. การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
3. การพัฒนาการศึกษา 
4. การพัฒนาการสาธารณสุข 
5. การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       แผนงานการพัฒนา 

1. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานการพัฒนา 

1. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
2. การพัฒนาการอุตสาหกรรม 
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการพาณิชยกรรม 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
      แผนงานการพัฒนา 

1. การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า 
2. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      แผนงานการพัฒนา 

1. การพัฒนาการปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

2. การพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 

 แผนงานการพัฒนา 
1. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยการบริหารจัดการที่ดี 

3.   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1. แผนงานการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
  1.2. แผนงานการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
  1.3. แผนงานการพัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1. แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
  2.2. แผนงานการพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
  2.3. แผนงานการพัฒนาการศึกษา 
  2.4. แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข 
  2.5. แผนงานการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1. แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ 
         ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2. แผนงานการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3.  แผนงานการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต 

       และทรัพย์สิน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1.  แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
 4.2.  แผนงานการพัฒนาการอุตสาหกรรม 
 4.3.  แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 4.4.  แผนงานการพัฒนาการพาณิชยกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 5.1. แผนงานการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและ 
                  บ ารุงรักษาป่า 
 5.2. แผนงานการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1. แผนงานการพัฒนาการปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน  
                  โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 6.2. แผนงานการพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
                  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7.1. แผนงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี 
 
4.    นโยบายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 

วิสัยทัศน์จังหวัด 
 “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน   เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” 

เป้าประสงค์รวม 
      1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 

  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีกลยุทธ์ 

การพัฒนา  2  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าการเกษตร 

ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรสู่สากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว 
มีกลยุทธ์การพัฒนา 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
มีกลยุทธ์การพัฒนา 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์
การพัฒนา 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
5.  นโยบายการพัฒนาของอ าเภอเมืองยโสธร 
  

  วิสัยทัศน์ 
 “อ าเภอเมืองยโสธร  เป็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชนดี” 
 

ทิศทางเศรษฐกิจของอ าเภอ (Market Position) 
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา การพัฒนากลุ่มอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักสานไม้ไผ่ ,

หัตถกรรมทองเหลือง, ข้าวหอมมะลิ และปลาส้ม 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบ  แนวคิด  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอ าเภอในระยะเวลา  4  ปี    
(2556-2559)  โดยมียุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา  และกิจกรรมโครงการที่จะด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ 

2.  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างาน โดยใช้แผนการพัฒนาอ าเภอเป็นแนวทางร่วมกัน  และ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  โดยมีแนวทางและทิศทางในการท างานร่วมกัน 

3.  เป็นการรบรวมปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ชุมชน  ที่มีการจัดท าแผนชุมชนจาก
หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ  มารวมกันเป็นแผนพัฒนาอ าเภอ  เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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เป้าหมายการพัฒนา 
สร้างอ าเภอเมืองยโสธร เป็นอ าเภอที่มีเศรษฐกิจดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีรายได้พ้น

เกณฑ์ จปฐ. มีกลุ่มอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายในเวลา 4 ปี          
 

    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.1 การส่งเสริม  และพัฒนา  สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม  
ให้เกิดอาชีพเสริม  ให้ความรู้  ทักษะ  มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ 
 1.2  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้  และเทคโนโลยีแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินการจัดการความรู้  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.3  การส่งเสริมและพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ  ด าเนินการส่งเสริม  
พัฒนา  เพื่อยกระดับสินค้า  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
 1.4  การสร้างระบบการตลาด  และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการด าเนินการ สร้าง
และพัฒนาเครือข่ายด้านการตลาด 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

  การสร้าง  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  สังคมและภูมิปัญญา  ส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ  เพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้าง ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

  การส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ลดละเลิกอบายมุข การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีพ 

  การส่งเสริม  สนับสนุนและช่วยเหลือ  ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถด ารง
ชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การ
พัฒนาระบบข้อมูล การศึกษาวิจัยในทุกระดับ 

3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริม สนับสนุนและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  จิตส านึกและความตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3 การรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  และปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 4.2 การประสานและบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ร่วมกับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน  หรือหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงหรือสร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 4 ปี 
 

      ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส าคัญ
ความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่ก็มีความส าคัญ
ความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน จึงได้จัดเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือการน ามาปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน จึงได้จัดล าดับ  ดังนี้ 
 
ล าดับที่ แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

1 สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพให้ประชาชน
ตามแนวทางลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
กลุ่มอาชีพ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

5 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
6 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ของชุมชน 
ด้านสังคม 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ ด้านสังคม 
8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  

คนชรา  คนผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ให้ได้รับการช่วยเหลือ
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ด้านสังคม 

9 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยและท้องถิ่น 

ด้านสังคม 

10 การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน ด้านสังคม 
11 ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 การรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 การหาช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
14 การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการผลิตของกลุ่มอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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15 การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
16 การก าหนดมาตรฐานองค์กรชุมชน ด้านสังคม 
17 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการ

ด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

18 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
  6.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 

1.   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
 -การพัฒนาการสาธารณูปโภค 
 -การพัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 
2.   การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 -การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
 -การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
 -การพัฒนาการศึกษา 
 -การพัฒนาการสาธารณสุข 
 -การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 -การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน  
            และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 -การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
 -การพัฒนาอุตสาหกรรม 
 -การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 -การพัฒนาการพาณิชยกรรม 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 -การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า 
 -การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
6. การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -การพัฒนาการปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
-การพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน โดยการบริหารจัดการที่ดี 

 
 

 


