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ส่วนท่ี  4 

 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 “เขากระปุกมีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดี                  
 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีการบริหารจัดการที่ดี    

จากการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
4.2  พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน 
 3.  พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  สนับสนุนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน 
 6.  พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการดํารงชีพ 
 2.  ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีสุขภาพแข็งแรง   
 3.  ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 5.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
 6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า และท่อระบายน้ํา 
      2.  แนวทางพัฒนาแหล่งน้ํา  และระบบประปา 
    3.  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
    4.  แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทําป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           1.  แนวทางการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
      2.  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคติดต่อ 
      3.  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
      4.  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.  แนวทางการรักษาความเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      2.  แนวทางการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
      1.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
      2.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      1.  แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2.  แนวทางการบําบัดและจัดการขยะ 
 6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
       แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      1.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
      2.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
      3.  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
      4.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
      5.  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และสถาบันของชาติ 
4.5  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.  พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา ฯลฯ 
            2.  พัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปาหมู่บ้าน 
            3.  ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง  พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
            4.  จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
            5.  พัฒนาระบบจราจร 
            6.  วางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เหมาะสม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            1.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
            2.  พัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ 
            3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคติดต่อ (เช่นโรค
เอดส์ วัณโรค ฯลฯ) 
           4.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
           5.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
           6.  ปรับปรุงแหล่งชมุชนแออัด และจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           1.  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           2.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
           3.  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทา             
สาธารณภัย 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
            1.  ส่งเสริมการผลติ ผัก  ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
            2.  สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
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 3.  สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อ
สภาพแวดล้อม 
         4.  ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
          5.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 
       6.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการส่งเสริม
ตลาดนัดนักท่องเท่ียวกลุ่มประชุมสัมมนา-นันทนาการ  และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวหลัก (ทะเล 
ป่า เขา) 
            7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
            8.  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            1.  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2.  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            3.  บําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            4.  ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            5.  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
            6.  บําบัดและจัดการขยะ 
            7.  ป้องกันอุทกภัย 
            8.  พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง  แม่น้ําสายหลัก  และแหล่งน้ําธรรมชาติ 
            9.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
            1.  ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
            2.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
            1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
            2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
            3.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
            4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
            5.  ส่งเสริมความรู้  ความสนใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน 
            6.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
            7.  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
4.6  นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 
 “แหล่งผลิตอาหารและการท่องเท่ียวช้ันนําของ ASEAN”  
พันธกิจ 
 1. การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
  2. เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
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 3. ยกระดับการท่องเท่ียวให้มีชื่อเสียงระดับ TOP TEN ของ ASEAN 
เป้าประสงค์ 
 1. สินค้าเกษตร/อาหารได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ์นานาชาติ 
 2. จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่ 
 3. จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายการท่องเท่ียวของคนในภูมิภาค ASEAN 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. เกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 1.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน และลด
ต้นทุนการผลิต 
 1.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
 1.3 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้ังในและต่างประเทศ 
 1.4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
 2.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล แม่น้ํา 
ป่าไม้และภูเขา 
 2.2 เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 2.5 สร้างสุขภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 2.6 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีดีงาม 
 3. การท่องเท่ียวช้ันนําของภุฒิภาค ASEAN 
 3.1 ส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้ชื่นชอบการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและสัมมนา 
 3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 
 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ภูมิทัศน์และกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
4.7  นโยบายการพัฒนาอําเภอท่ายาง 
วิสัยทัศน์ 

“ ท่ายางเมืองเกษตร  คุณภาพปลอดภัย  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ” 

ภารกิจในการพัฒนาอําเภอ   

 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ด้านการพัฒนาการบริหารและการเมือง 
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7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์การพัฒนาอําเภอ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง 

    1.1 เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  ปลอดภัย 
  1.2 เพ่ือจัดให้มีน้ําอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ  รวมถึงพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําต่างๆให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
  1.3 เพ่ือส่งเสริมการเกษตรครบวงจรในด้านการสํารวจ  การวางแผนผลิต  การตลาด  การแปรรูป
ผลผลิต 
 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ  การจัดการบริหารและสวัสดิการแก่สมาชิก
กลุ่ม 
   2.3 ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
   2.4 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการตลาดให้เข้มแข็ง  รวมท้ังการสร้างเครือข่าย
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทําหน้าท่ีตามฐานะในครอบครัวอย่างเก้ือกูลและเอ้ืออาทรต่อกัน  

เพ่ือให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  รวมถึงการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  1. เพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง 

   2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทรัพยากรชุมชน 
         3. เพ่ือพัฒนาประชาชนให้เกิดความพร้อมในการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
     4. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการศึกษา  โดยระบบสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับท้องถ่ิน  เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   1. เพ่ือให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ังถึง 
   2. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
   3. เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
   4. เพ่ือพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 6. ด้านการพัฒนาการบริหารและการเมือง 
   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน  ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจ  

บทบาท  อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองต่างๆ 
   2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกทางการเมือง  โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสํานึกทางการเมือง        

ท่ีดีให้แก่ นักการเมืองท้องถ่ิน 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ  หน้าท่ีของตน  ตามระบอบประชาธิปไตยและ         

ทําหน้าท่ีได้เต็มความสามารถ 
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 7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
   2. เพ่ือจัดให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยและท่ีท้ิงขยะอย่างเป็นระบบ 
 8. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
   1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
   2. เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้ความรู้การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
 3. เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
4.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 1.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 โดยจะดําเนินการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา  พัฒนา
แหล่งน้ํา  ระบบประปา พัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า และติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบจราจร รวมถึงการจัดทํา
ป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๔ หมู่บ้านของตําบลเขากระปุก พร้อมประสานความ
ร่วมมือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
  2. นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ดําเนินการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  รวมถึง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรคติดต่อ  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างท่ัวถึง ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานซ่ึง
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

รวมถึงการบูรณาการกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเขากระปุก และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอท่ายาง ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน    

 3. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ยกระดับให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดําเนินการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้สามารถปฏิบัติงาน
บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
 4. นโยบายการพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   
 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกด้าน
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
  5. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบําบัดและ
จัดการขยะ 
  6. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  จัดให้มีแผนงานในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
  7. นโยบายการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้  และสถานท่ีปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 

พัฒนาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ 


