
         

นโยบายคณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งแก   

1. ท่ีมาของนโยบายและแนวทางในการพฒันาต าบลทุ่งแก 
 ๑.๑   การน าเอานโยบายของรฐับาล  กระทรวง  กรม  จงัหวดัและอ าเภอในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่กฎหมายบัญญัติไว้   ไปปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธิเ์พื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในเขตต าบลทุ่งแก 
            ๑.๒   การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  จงัหวดั  อ าเภอ  และแผน
ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งแกและนโยบายของผูบ้รหิารทีไ่ดใ้หไ้วก้บัประชาชน         
 ๑.๓   ศกึษาสภาพปัญหา  ความต้องการ  สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
เขตต าบลทุ่งแก 

นโยบาย 
  ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. ประสานหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ขอรบังบประมาณมาพฒันาในต าบล 
   2. ส่งเสรมิโครงการก่อสรา้งถนน คศล. ลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล  ระหว่างหมู่บา้น
ใน        ต าบลและในหมู่บา้นทัง้ 8 หมู่บา้นใหท้ัว่ถงึ 
   3. ส่งเสรมิโครงการซ่อมแซมและปรบัปรุงถนนลาดยาง / คศล.พร้อมถนนลูกรงัใน
ต าบล 

4. สง่เสรมิโครงการก่อสรา้งสะพาน บลอ็กคลัเวริส์ภายในต าบล 
5. สง่เสรมิโครงการก่อสรา้งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งใหม่ 
6. สง่เสรมิขดุลอกแหล่งน ้าทีต่ืน้เขนิในต าบล 
7. สง่เสรมิก่อสรา้งประปาและปรบัปรุงภายในต าบล 
8. สง่เสรมิขยายเขตไฟฟ้าและไฟสอ่งทางในหมู่บา้นและการเกษตรใหท้ัว่ถงึในต าบล 

   ๒. นโยบายด้านสงัคม และคณุภาพชีวิตของประชาชน 
 1. สง่เสรมิคุณภาพชวีติใหแ้ก่ประชาชนโดยการส่งเสรมิการพฒันาอาชพี  เพิม่รายได้

ใหแ้ก่                              
        ประชาชน  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ        

 ผลติสนิคา้อนัเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่และด าเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
เพือ่ เตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

 2. สง่เสรมิจดัหารถบรกิารฉุกเฉินเพือ่บรกิารฉุกเฉินในต าบล 
 3. สง่เสรมิใหม้ตีลาดชุมชนเพือ่เพิม่รายได ้
 4. สง่เสรมิใหม้ลีานกฬีาชุมชน เช่น กฬีาและสถานทีอ่อกก าลงักายอย่างทัว่ถงึ 

                5. จดัและพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหม้คีุณภาพและมคีวามพรอ้มในการพฒันาเดก็
         ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม 
        6.  การสนบัสนุนอาหารกลางวนั อาหารเสรมิ (นม) วสัดุอุปกรณ์การศกึษา    



         

      7.  จดัสวสัดกิารให้แก่ เดก็  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพกิาร   ผู้ตดิเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
หรอืผู ้         ไดร้บัภยัพบิตัติ่างๆ 
       8.   สรา้งความอบอุ่นในครอบครวั  ชุมชนและสงัคม   ลดปัญหาการเสพสารเสพตดิ 
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    9. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน 
       10. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)  
        11. ปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล จงัหวดั อ าเภอ หรอืกรณีทีไ่ดร้บัการสัง่การ หรือ  
       มอบหมาย 
    12. ส่งเสรมิการจ าหน่ายสนิค้าการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมรีายได้และ        
     ผูบ้รโิภคไดร้บัประทานอาหารทีป่ลอดภยัจากสารเคมแีละราคาถูก 

   3.  นโยบายการบริหารและการเมือง 
  1.  ส่งเสรมิสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  โดยมุ่งมัน่เน้นให ้ก านัน 

 ผูใ้หญ่บา้น  ผูน้ า กลุ่มองคก์รต่างๆ  ประชาชนมสี่วนร่วมและมคีวามรกัความสามคัค ี
โดย ร่วมคดิร่วมท าร่วมกจิกรรม  ร่วมพฒันา  เพื่อประโยชน์สูงสุดของพีน้่องชาวต าบลทุ่ง
แก 

      ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยการร่วมก าหนด
วสิยัทศัน์     ร่วมคดิ  ร่วมท า และตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน เพื่อให้การพฒันาเกิด
ประสทิธภิาพ 
       ๓. สร้างระบบการบริหารโดยเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิ ด                          
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  ตรงกับความต้องการจ าเป็นของ
ประชาชน 
    ๔. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทัง้พนักงาน  ข้าราชการและลูกจ้าง ในส านักงาน                 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าที่  มี
คุณธรรม      จรยิธรรม  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มจีติอาสา 

      5.  เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารประชาชน  ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  เพือ่ใหเ้กดิ
ความ    รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร  สะดวกและเกดิความพงึพอใจ 
       6.  ร่วมกบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล อสม. สถานศกึษาจดั      
    โครงการ อบต. เคลื่อนทีเ่พื่อบรกิารดา้นต่างๆ  แก่ประชาชนและรบัฟังสภาพปัญหา        
    และความตอ้งการของชุมชนต่างๆ 
 



         

   4.  นโยบายด้านศาสนา  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 1. ส่งเสรมิจารตีประเพณี บุญพระเวสสนัดร ทอดเทียนเข้าพรรษาและภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ 
 2. สง่เสรมิประเพณีรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุในวนัสงกรานต์ 
 3. สง่เสรมิกฬีาพรอ้มอุปกรณ์ 
 4. สง่เสรมิและสนบัสนุนงานรฐัพธิ ี ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณีและภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่  
                ๕. ท านุบ ารุงศาสนา  วดัทุกแห่งในเขตต าบลทุ่งแก   ให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์
รวม    จติใจ 
                6. ส่งเสรมิสนับสนุนประเพณีรดน ้าผู้สูงอายุ  ประเพณีวนัสงกรานต์  วนัลอยกระทง  
และ    งานบุญต่าง ๆ  ในทอ้งถิน่ 
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    7. สนับสนุนกจิกรรมการพฒันาคุณธรรม  จรยิธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้
เกดิ    สงัคมแห่งความสงบสุข 

     5.  นโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      1.  รณรงคแ์ละปลูกจติส านึกใหก้บัเยาวชนและประชาชนในการป้องกนัและแก้ปัญหา

    สิง่แวดลอ้ม   สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
      2.  รณรงค์ในการปลูกป่าและบ ารุงรกัษาต้นไม้ทัง้ในที่สาธารณะ   พื้นที่ส่วนบุคคล

และ    สถานทีต่่าง ๆ เช่นวดั  สถานศกึษา  รมิถนน  หว้ยหนองคลองบงึ 
      3.  รณรงคแ์ละปลูกจติส านึกใหทุ้กครวัเรอืนรกัษาความสะอาดของทีอ่ยู่อาศยั บรเิวณ

บา้น     ถนน   ทางระบายน ้า  รัว้  ชุมชน  ปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั   ไมผ้ล   สนับสนุนการ
ผลติ    และการใชปุ้๋ ยชวีภาพ 

   6. ด้านสาธารณสุข 
1. สง่เสรมิระบบหลกัประกนัสุขภาพใหบ้รกิารประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
2. สง่เสรมิการรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ 
3. สง่เสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ขีองประชาชนในต าบล 
4. สง่เสรมิสุขภาพแม่และเดก็แรกเกดิ 

   


