ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
1.ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
2.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
1.1 การพัฒนาระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 3
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
พื้นฐาน
ของประชาชนในชุมชน 3.4 นโยบาย
1.1.1 จัดทาผังเมืองรวมของ และสังคมอย่างบูรณาการ โครงสร้าง
จังหวัดปทุมธานี
พื้นฐาน การ
1.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบ
พัฒนาระบบราง
สาธารณูปโภค
เพื่อขนส่ง
สาธารณูปการ ในจังหวัดปทุมธานี
มวลชน การ
1.1.3 ก่อสร้างและบารุงรักษา
บริการจัดการ
เส้นทางคมนาคม
ระบบขนส่ง
1.1.4 การควบคุมอาคาร
สินค้าและ
ฯลฯ
บริการ
หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
2.1 การส่งเสริมความปลอดภัยใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 4
ชีวิตและทรัพย์สิน
คุณภาพชีวิต
สังคมและ
2.1.1 การบริการประชาชนใน ของประชาชนในชุมชน
คุณภาพชีวิต
พื้นที่เสี่ยงภัยและแหล่งท่องเที่ยว
และสังคมอย่างบูรณาการ 4.5นโยบาย
2.1.2 โครงการอาสาสมัคร
ความมั่นคงของ
ชุมชน
ชีวิตและสังคม
2.1.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัย
2.1.4 การปรับปรุงแหล่งชุมชน
แออัดและที่อยู่อาศัย

2.1.5 ดาเนินการเพื่อควบคุม
แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
2.1.6 ดาเนินการรณรงค์เพื่อให้
เกิดวินัยจราจรการลดปัญหาอุบัติเหตุ
การคมนาคม
ฯลฯ
2.2 การสังคมสงเคราะห์
2.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์
2.2.2 ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน
และสังคมอย่างบูรณาการ

นโยบายที่ 4
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.5นโยบาย
ความมั่นคงของ
ชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
2.3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 4
สังคม
คุณภาพชีวิต
สังคมและ
2.3.1 รณรงค์ให้ประชาชนลด ของประชาชนในชุมชน
คุณภาพชีวิต
ละ เลิกอบายมุข
และสังคมอย่างบูรณาการ 4.5นโยบาย
2.3.2 ส่งเสริมคุณธรรม
ความมั่นคงของ
จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ชีวิตและสังคม
2.3.3 จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย
ฯลฯ
2.4 การส่งเสริมการดูแลรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 3
สุขภาพอนามัยและการกีฬา
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
2.4.1 การสนับสนุนการ
ของประชาชนในชุมชน
3.3 นโยบาย

ให้บริการรักษาพยาบาล
และสังคมอย่างบูรณาการ
2.4.2 การสนับสนุนส่งเสริมการ
กีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
2.4.3 ส่งเสริมการออกกาลัง
กายของประชาชน
2.4.4 การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2.4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการ
นาผู้เสพติดเข้าไปรับการรักษา
2.4.6 ตลาดดีมีมาตรฐาน
2.4.7 อาหารสะอาดปลอด
สารพิษ
2.4.8 การป้องกันควบคุมโรค
ฯลฯ

ปรับ
โครงสร้าง
เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.3 นโยบาย
พัฒนา
สุขภาพของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
2.5 การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
นโยบายที่ 4
ข้อมูลข่าวสาร
คุณภาพชีวิต
สังคมและ
2.5.1 การพัฒนาแหล่งการศึกษา ของประชาชนในชุมชนและ คุณภาพชีวิต
ในระบบ นอกระบบทุกระดับ วัสดุ
สังคมอย่างบูรณาการ
4.1 นโยบาย
อุปกรณ์การศึกษา
การศึกษา
2.5.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การศึกษา
2.5.3 การจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่
2.5.4 การจัดให้มีที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร
ข่าวสารประจาหมู่บ้าน ชุมชน
2.5.5 การส่งเสริมสถาบันการ
เรียนรู้ของชุมชนด้านการพัฒนา

3. การ
บารุงรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

2.5.6 การส่งเสริมการศึกษาภาษา
อาเซียน
ฯลฯ
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
จังหวัดปทุมธานี
3.1.2 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุง
สวนสาธารณะ
3.1.3 รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้า
ลาคลอง
3.1.4 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้า
หรือเขื่อนป้องกันน้าท่วม
3.1.5 จัดให้มีศูนย์กาจัดขยะรวม
ของจังหวัด
3.1.6 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
3.1.7 การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
4. การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
4.1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1 ส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.1.2 บูรณะโบราณสถานที่
สาคัญ
4.1.3 ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนและ
สังคมอย่างบูรณาการ

นโยบายที่ 5 ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.3 ดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และ
เร่งรัดการควบคุม
มลพิษ

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 4
คุณภาพชีวิต
สังคมและ
ของประชาชนในชุมชน
คุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างบูรณาการ 4.4 นโยบาย
ศาสนาศิลปและ
วัฒนธรรม

5.การส่งเสริม
การเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
กระบวนการผลิตและ
บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 3
เศรษฐกิจ
3.3 นโยบาย
ปรับโครงการ
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
5.2 การส่งเสริมอาชีพ
5.2.1 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน
5.2.2 ส่งเสริมการผลิตและ
จาหน่ายสินค้า OTOP สู่ประชาคม
อาเซียน
5.2.3 การส่งเสริมด้าน
การตลาดและการแลกเปลี่ยนสินค้า
5.2.4 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริฯ
5.2.5 ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชน เพื่อยกระดับไปสู่สถาบัน
การเงินชุมชน
5.2 6 ค้นหาและพัฒนาปราชญ์
ชาวบ้าน ให้ขยายความรู้
ความสามารถสู่ภาคการพาณิชย์
5.2.7 พัฒนาขีดความสามารถ
กลุ่ม OTOP และกลุ่มอาชีพต่างๆสู่
เชิงพาณิชย์
ฯลฯ

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด นโยบายที่ 3
ความสามารถในการ
เศรษฐกิจ
เพิ่มพูนมูลค่าสินค้า
3.3 นโยบาย
การเกษตรและสินค้า
ปรับโครงการ
ชุมชน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
5.3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด นโยบายที่ 3
และการพัฒนาด้านการเกษตร
ความสามารถในการ
เศรษฐกิจ
5.3.1 การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนมูลค่าสินค้า
3.3 นโยบาย
เกษตรกร
การเกษตรและสินค้า
ปรับโครงการ
5.3.2 ส่งเสริมด้านการตลาด ชุมชน
เศรษฐกิจ
ของผลิตผลทางการเกษตร
5.3.3 ส่งเสริมความรู้และ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
5.3.4 ขยายพันธ์สัตว์น้าคืนสู่
ธรรมชาติ
5.3.5 การส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน
ปุ๋ยเคมี
5.3.6 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่
5.3.7 จัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.3.8 ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ
ฯลฯ
5.4 การวิสาหกิจชุมชน
5.4.1 พัฒนานวัตกรรมของ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการผลิตสินค้า
และบริการ
5.4.2 การพัฒนาการให้ความรู้
ภาคการผลิตและตลาดแรงงานให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มพูนมูลค่าสินค้า
การเกษตรและสินค้า
ชุมชน

นโยบายที่ 3
เศรษฐกิจ
3.3 นโยบาย
ปรับโครงการ
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
6.การพัฒนา 6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 8
ด้านการบริหาร ประชาชน
คุณภาพชีวิตของ
การบริหาร
จัดการ
6.1.1 อบจ.ห่วงใยรับใช้
ประชาชนในชุมชนและ กิจการบ้านเมือง
ประชาชน
สังคมอย่างบูรณาการ
ที่ดี
6.1.2 การเสริมศักยภาพให้
8.1
ชุมชนเข้มแข็ง
ประสิทธิภาพการ
6.1.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
บริหารราชการ
ประชาชนในการมีส่วนร่วม
แผ่นดิน
6.1.4 ให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ประชาชน
ควรรู้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

6.2 การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ
6.2.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของ อปท.
6.2.2 ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการประชาชน
6.2.3 จัดทาแผนที่ภาษี/
ฐานข้อมูลภาษี
6.2.4 ปรับปรุงระบบการจัดหา
รายได้และการจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียม
6.2.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและ
สังคมอย่างบูรณาการ

นโยบายที่ 8
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี
8.1
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน

6.2.6 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
6.3 การสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6.3.1 การสนับสนุนการ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ฯลฯ

7.การส่งเสริม 7.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
7.1.1 ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว
7.1.2 ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
7.1.3 ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
(รวมทั้งเขียนป้ายประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ)
7.1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามลาน้า แม่น้าลาคลอง และแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัด
ปทุมธานี
7.1.5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัด
7.1.6 สนับสนุนการจาหน่าย

หมายเหตุ/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 8
คุณภาพชีวิตของ
การบริหาร
ประชาชนในชุมชนและ กิจการบ้านเมือง
สังคมอย่างบูรณาการ
ที่ดี
8.1
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา นโยบายที่ 3
คุณภาพชีวิตของ
เศรษฐกิจ
ประชาชนในชุมชนและ 3.3 นโยบาย
สังคมอย่างบูรณาการ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ

สินค้าของดีเมืองปทุมในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวและจุดบริการอื่น
ฯลฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองหก
วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
ประชาชน”
พันธกิจหลักการพัฒนา
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การประสานงาน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการการให้ทั่วถึง และได้
มาตรฐาน
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชน โดยส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาการแก้ไขทางสังคม ส่งเสริม
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน
3. การบารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อม
4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา

5. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ มีการปรับปรุงและส่งเสริมความรู้เพื่อเพิ่มปริมาณ
บุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนาบุคลากร
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาบุคลากร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตาบลคลองหก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมายของการพัฒนา คือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
การลงทุนประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก
ให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้โดยสะดวก
ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบระบายน้าให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก และถนนสาย
ซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้สามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้า
ท่วมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่งชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทาง-สัญจรไปมา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายของการพัฒนา คือให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้ง
การเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตการบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน

ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองได้และดารงอยู่อย่างมั่นคง ถึงแม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจะด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งขบวนการชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอานวยความสะดวก ให้คาแนะนาบริการต่าง ๆ เสริมสร้างทักษะ
ในการประกอบอาชี พ แก่ ก ลุ่ ม อาชี พ และพั ฒ นาศู น ย์ แ สดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
เป้าหมายของการพัฒนา คือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถสื บ ทอดวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ศ าสนาเป็ น เครื่ อ งชี้ น าชุ ม ชนและสั ง คม
ตลอดจนจั ด การระบบการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาและเหมาะสมกั บ สภาพท้ อ งถิ่ น
สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานโดยจะเน้นให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ตามสถานภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเน้นบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ พัฒนาคุณภาพ
ของผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง
เปิดอบรมโดยจัด หลักสู ตรที่ห ลากหลายและครอบคลุ มมากขึ้น ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน เช่ น
หลักสูตรทางงานอาชีพ เน้นจริยธรรม คุณธรรมควบคู่กับการเรียนการสอนโดยจะให้พระสงฆ์เข้า
มามีบทบาทกับการสอนและการอบรม เน้นให้ผู้เรียนในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยทุก ๆ ด้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้การรักษาพยาบาล และบริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยที่ดีบารุงรักษาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่
เด็ ก สตรี เยาวชน ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น ขยายและปรั บ ปรุ ง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความต้ องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมี
คุณธรรมฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ให้อยู่สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชี วิต และทรัพย์ สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบล ตลอดจนป้ องกั นปั ญหา
อาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่น ๆ
4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนา คือจัดการให้เป็นตาบลน่าอยู่ ปราศจากมลพิษมีถนน
หนทางที่สวยสะอาด ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน องค์กร
เอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและ
รักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและน่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด
ของถนนหรือ ทางเดิ นและจัดการขยะมู ลฝอย สิ่ง ปฏิ กูล และน้ าเสียตามหลั กสุ ขาภิ บาลอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมายของการพัฒนา คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้
เป็นสังคมที่มีสันติสุขบนฐานของวัฒนธรรมไทย รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเชิด
ชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างความสามัคคี เอื้ออาทรสมานฉันท์ของ
สังคมและท้องถิ่น
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน
เป้าหมายของการพัฒนา คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
มีศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะความโปร่งใสและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถบริการแก่
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสริม สร้างและพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

