
นโยบายการพฒันาการบรหิาร อบต. 

 

1.  นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิาร 

          การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่

ท้องถิ่น ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล   ดังนั้นจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอด 

จนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 

1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม 

สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ซึ่ง เป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ

ต าบลป่าโมง พร้อมทั้งสรา้งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดมีีมาตรฐาน สรา้งความ

สะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรใหม้ีคุณภาพและมีจิตส านึกในการใหบ้ริการ    เพื่อรองรับ

การบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน    ที่ด าเนินกิจกรรม 

และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนายกระดับ

การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมอืงนา่อยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กร

พัฒนาเอกชน 

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง  เป็นธรรม  รับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมคิด ร่วม

ตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมรีะบบ 

2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ดังนี้ 

          2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะ

ของคนในชุมชน 

          2.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุ   คนพิการและผูด้้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ

และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 



          2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่ อสุขภาพอนามัยที่ดี ของ

ประชาชน  ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิด

ความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีตอ่การกีฬา 

          2.4 ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่  ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 

          2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง      สุขภาวะแบบองค์

รวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

          การส่ งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์ แห่ งรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็น

เงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และ

ฝกึอบรมได้ตลอดชีวิต   และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้  และน าพาท้องถิ่นใหร้อดพ้นจาก

วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน   ตลอดจนการ

ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้ 

           3.1  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้น

คุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

           3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ 

          3.3  สนับสนุน  ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของ

ประชาชนในพื้นที ่

 

4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

          การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ   ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิด

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มี

ผลตอ่สุขภาพ  ดังนี้ 

          4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์   แข็งแรง และมี

สุขภาพจิตที่ด ีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน 

          4.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 



          4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคน

และสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน   ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็น

ระบบ   เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 

4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

5.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          ใน สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ

ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มคีวาม เข้มแข็งและยั่งยนื ดังนี้ 

5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ 

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย   โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออก

สินค้าของกลุ่มอาชีพ 

5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใชเ้กษตรอินทรีย์ 

5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพ

ผูป้ระกอบการในพื้นที่ 

5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  

6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

          พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลาง

ในการให้บริการ ดังนี้ 

6.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้าและ

ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพืน้ที่ ประชาชนมไีฟฟ้าในครัวเรือนใชต้ามความเหมาะสม 

6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ ารุงทาง

ระบายน้ า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ 

6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค  บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่

เดิมให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหลง่น้ าใหม่ตามความเหมาะสม 

7.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



          จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพื่อ เอื้ออ านวย

ต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ

เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

  7.1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 

7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

และสถานที่ต่างๆในต าบลใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะ

ที่มผีลตอ่สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติของประชาชน 

7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลก

ร้อน 

แผนงานการด าเนินการตามนโยบาย 

                      1. พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน 

                      2. สรา้งชุมชนให้เข้มแข็ง 

                      3. การศกึษา การสาธารณสุข 

                      4. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

                      5. ยึดแผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนพัฒนาประจ าปีเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความ

เหมาะ สมส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความเดือดร้อนของ ประชาชนและ

สถานการณป์ัจจุบัน 

                 ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่

มีอยู่ทั้ง 7 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้อง

เข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในต าบลป่าโมง และการ

ด าเนินงานตามนโยบาย  ที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ  แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือ

สัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ล าบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ ระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล อัน

ได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และ ส่วน

ราชการตา่งๆ ตลอดจน ชุมชน พี่นอ้งประชาชน  

 


