
-- 

ส�วนที่  ๔ 
สรุปยุทธศาสตร�และแผนการพัฒนา 

๔.๑ วิสัยทัศน�ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
       “ เกษตรอินทรีย�นําหน�า             พัฒนาชุมชนเข�มแข็ง                แหล�งข�าวหอมมะลิ 
           พิทักษ�สิ่งแวดล�อม                 เพียบพร�อมวัฒนธรรม             น�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๔.๒ ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วง  ๓  ป&  โดยเรียงลําดับก�อนหลัง  (จากแผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาท�องถ่ิน) 

ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒  การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพทางการเกษตร 

๑.  การพัฒนาการส�งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

๑.๓  การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
๒.๑  การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตในสงัคม 
๒.๒  การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 
๒.๓  การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให�สูงข้ึนอย�างยั่งยนื 

๒.  การพัฒนาด�านคนและสังคม 

๒.๔  การพัฒนาส�งเสริมการกีฬา  ศาสนา  วฒันธรรม  และประเพณี 
๓.๑  การก�อสร�าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน  สะพาน   ท�อระบายน้าํ  
ทางระบายน้ํา    

๓.  การพัฒนาด�านโครงสร�างพืน้ฐาน 

๓.๒  การขยายเขต  ซ�อมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาไฟฟDา  ไฟฟDา
สาธารณะ  และการใช�ไฟฟDาพลงังานแสงอาทิตย� 
๔.๑  การก�อสร�างปรับปรุง  บาํรุงรักษาระบบประปา  ถังเก็บน้าํ   
บ�อน้ําตืน้  แหล�งน้าํเพื่อการอุปโภคบริโภค 

๔.  การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 

๔.๒  การพัฒนาก�อสร�างปรับปรุง  บํารุงรักษาแหล�งน้ําเพื่อการเกษตร 
๕.๑  การส�งเสริมและพัฒนาด�านการเมือง   การบริหาร  สวัสดกิาร  
และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

๕.  การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

๕.๒  การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ินและการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
๖.๑  การสร�างจติสํานึกและตระหนักในคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
๖.๒  การบูรณะ  ฟGHนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติปIาไม� 

๖.  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖.๓  การบริหารจัดการขยะชุมชน 
๗.๑  เพิ่มขีดความสามารถการผลิตให�ได�มาตรฐาน ๗.  การพัฒนาด�านเกษตรอินทรีย� 
๗.๒  เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กลุ�มเกษตรกร 

 



-- 

๔.๓   กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร� 

ยุทธศาสตร�ที่  ๑ การพัฒนาเกษตรอินทรีย� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

๑.   ด�านการพัฒนาเกษตรอินทรีย� ๑.๑  พื้นที่เกษตรอินทรีย�และกลุ�มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
       ๑.๑.๑  แผนงานพัฒนาเกษตรกรให�มคีวามพร�อมในการผลิตสนิค�าเกษตร  เพื่อเข�าสู�การ รับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรยี� 
       ๑.๑.๒  แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย�และการตรวจสอบย�อนกลับ 
๑.๒  การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด�านเกษตรกรรมให�ได�มาตรฐาน 
       ๑.๒.๑  แผนงานการปรับปรุงบํารุงดินด�วยอินทรยีวัตถุ 
       ๑.๒.๒  แผนงานการพัฒนาศักยภาพด�านปKจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย� 
       ๑.๒.๓  แผนงานพัฒนาองค�ความรู�  ส�งเสริมและถ�ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรีย� 
       ๑.๒.๔  แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย�อย�างยั่งยืน 
       ๑.๒.๕  แผนงานความร�วมมอืกับองค�กรและสถาบันทางวิชาการ 
๑.๓  เสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันเกษตรกรและผู�ประกอบการ 
       ๑.๓.๑  แผนงานการจัดตั้งและเพิ่มความเข�มแข็งให�สถาบันเกษตรกรและผู�ประกอบการ 
       ๑.๓.๒  แผนงานการพัฒนาระบบเครือข�ายเชื่อมโยงข�อมูลสถาบันเกษตรกร 
๑.๔  การส�งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข�งขันการตลาดทั้งในและต�างประเทศ 
       ๑.๔.๑  แผนงานการส�งเสรมิการตลาดสินค�าเกษตรอินทรีย�ทุกระดับ 
       ๑.๔.๒  แผนงานการส�งเสรมิการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย� 
       ๑.๔.๓  แผนงานการส�งเสรมิการใช�ตราสินค�าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ�เกษตรอินทรยี� 
๑.๕  การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย�และการตรวจสอบย�อนกลับ 
       ๑.๕.๑  แผนงานการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรยี�และการตรวจสอบย�อนกลับ 
       ๑.๕.๒  แผนงานการพัฒนาระบบฐานข�อมลูเกษตรอินทรีย�และการตรวจสอบย�อนกลับ 
       ๑.๕.๓  แผนงานการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�งานเกษตรอินทรยี� 
       ๑.๕.๔  แผนงานการส�งเสรมิสนับสนุนเงินทุนและปKจจัยการผลิต 
       ๑.๕.๕  แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 
 

 



-๑๘- 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
 ๑.๖  การพัฒนาแหล�งน้ําและบริหารจัดการน้ําอย�างเป>นระบบ 

      ๑.๖.๑  แผนงานการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดเล็กในไร�นาเกษตรอินทรีย� 
      ๑.๖.๒  แผนงานการพัฒนาปรับปรุงแปล�งน้ําในพื้นที่เกษตรอินทรีย� 
      ๑.๖.๓  แผนงานการพัฒนาระบบส�งน้ํา  กระจายน้ํา  และบริหารจัดการกลุ�มผู�ใช�น้ําในไร�นา 
                เกษตรอินทรีย� 
๑.๗  ผู�ผลิตและผู�บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
       ๑.๗.๑  แผนงานการตรวจสอบสารเคมีตกค�างสําหรับเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร 
       ๑.๗.๒  แผนงานเสริมสร�างความรู�ด�านเกษตรอินทรีย�แก�ผู�บริโภคและผู�เกี่ยวข�อง 

 

๒.  ด�านการเพิ่มศักยภาพการแข�งขัน
ด�านเศรษฐกิจ 

๒.๑  การพัฒนาการจัดการช�าง 
       ๒.๑.๑  แผนงานการบริหารและพัฒนาการจัดการช�าง 
       ๒.๑.๒  แผนงานส�งเสริมช�างสุรินทร�  เพื่อการท�องเที่ยวระดับสากล 
๒.๒  การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�  วัฒนธรรม  เชิงนิเวศน�และ   
        เกษตรภายใต�การมีส�วนร�วมของชมุชน 
        ๒.๒.๑  แผนงานฟGHนฟูพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเดิมและส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวใหม�ที่มีศักยภาพให�ได�

มาตรฐานและยั่งยืน 
        ๒.๒.๒  แผนงานส�งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการท�องเที่ยวทั้งในและต�างประเทศ 
        ๒.๒.๓  แผนงานส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ/บุคลากรทุกภาคส�วน/เครือข�ายชุมชน 

ทางด�านการท�องเที่ยว 
        ๒.๒.๔  แผนงานการประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยว 
        ๒.๒.๕  แผนงานจัดการช�างและพัฒนาหมู�บ�านช�างสรุินทร�เพื่อการท�องเที่ยว 
๒.๓  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�วยการบูรณาการ 
        ๒.๓.๑  แผนงานพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 
        ๒.๓.๒  แผนงานพัฒนาและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกทางด�านการค�า  การลงทุน  และการท�องเที่ยว 
 

 

 
 
 



-- 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
๒.  ด�านการเพิ่มศักยภาพการแข�งขัน
ด�านเศรษฐกิจ 

๒.๔  การส�งเสริมการผลิตผ�าไหมและสนิค�าในชมุชนให�มีคุณภาพตรงกับความต�องการของผู�บริโภคด�วย   
       กระบวนการเครือข�ายองค�ความรู� 
       ๒.๔.๑  แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลติสินค�าผ�าไหมและสนิค�าชุมชนให�มีคุณภาพเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
       ๒.๔.๒  แผนงานเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสินค�าด�วยกระบวนการของเครือข�ายองค�ความรู� 
๒.๕  การพัฒนาสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดภายใต�ความร�วมมือทุกภาคส�วน 
       ๒.๕.๑  แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลติสินค�าเกษตรให�ได�คุณภาพ 
       ๒.๕.๒  แผนงานการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะองค�กร/บุคลากรทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง 
๒.๖  การส�งเสริมธุรกิจการค�า  การลงทุนและบริการ  ภายใต�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ   
       เอกชนและท�องถิ่น 
       ๒.๖.๑  แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถขององค�กรและผู�ประกอบการผ�านกระบวนการพัฒนา             

คลัสเตอร� 
       ๒.๖.๒  แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค�าและการบริการ 
       ๒.๖.๓  แผนงานส�งเสริมการค�ากับประเทศเพื่อนบ�าน 
๒.๗  การส�งเสริมการตลาด  สินค�าและบริการที่มีศักยภาพทั้งในและต�างประเทศ 
       ๒.๗.๑  แผนงานการพัฒนาผลิตภณัฑ�และบรรจุภณัฑ�สินค�าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค�า 
       ๒.๗.๒  แผนงานการสร�างมลูค�าเพิ่มสินค�าและบริการที่มีศักยภาพ 
       ๒.๗.๓  แผนงานการพัฒนาตลาดเดิม  และเพิ่มตลาดใหม�ทั้งในและต�างประเทศ 
       ๒.๗.๔  แผนงานการประชาสัมพันธ� 

 

๓  ด�านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

๓.๑  ส�งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล�งน้ํา  และการบริหารจัดการ 
       ๓.๑.๑  แผนงานส�งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล�งน้ํา  และการบริหารจัดการ 
๓.๒  ส�งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงทรัพยากรดิน 
       ๓.๒.๑  แผนงานส�งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดิน 
๓.๓  ส�งเสริม  สนับสนุน  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
       ๓.๓.๑  แผนงานส�งเสริม  สนับสนุน  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 

 



-- 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
 ๓.๔  การเสริมสร�างสภาพแวดล�อมที่ด ี

       ๓.๔.๑  แผนงานปรับภูมิทัศน�และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
       ๓.๔.๒  แผนงานจัดการขยะและน้ําเสีย 
       ๓.๔.๓  แผนงานควบคุมมลพิษ 
๓.๕  ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
       ๓.๕.๑  แผนงานส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
       ๓.๕.๒  แผนงานสร�างและพัฒนาเครือข�ายเพื่อการอนุรักษ�ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
       ๓.๕.๓  แผนงานส�งเสริม  การบังคับใช�กฎหมายด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๓.๖  ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน 
       ๓.๔.๑  แผนงานส�งเสริมพลงังานทดแทนที่เหมาะสม 
       ๓.๔.๒  แผนงานส�งเสริมให�มีการใช�พลังงานอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
       ๓.๔.๓  แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานด�านพลงังานในการแก�ปKญหาความยากจน 

 

๔.  ด�านการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน ๔.๑  การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตและการเรียนรู�เรื่องเมืองสุรินทร� 
       ๔.๑.๑  แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหล�งเรียนรู� 
       ๔.๑.๒  แผนงานส�งเสริมการเรียนรู�ของชุมชน 
       ๔.๑.๓  แผนงานสนับสนุนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา 
       ๔.๑.๔  แผนงานพัฒนาสื่อสร�างสรรค� 
       ๔.๑.๕  แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
       ๔.๑.๖  แผนงานการจัดตั้งสถาบันพระยาสุรินทร�ภักดีศรีณรงค�  เพื่อการเรียนรู�เรื่องเมืองสุรินทร� 
๔.๒  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร�าง  อนุรักษ�วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม 
       ๔.๒.๑  แผนงานเสริมสร�างคุณค�าและอนุรักษ�สืบทอดศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม 
       ๔.๒.๒  แผนงานการส�งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก�ประชาชน 
๔.๓  การเสริมสร�างสุขภาพแบบองค�รวม 
       ๔.๓.๑  แผนงานเสริมสร�างความรู�  การดูแลสุขภาพกาย จิตที่เข�มแข็งและการนํามาปฏบิัต ิ
       ๔.๓.๒  แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล�อมให�เอื้อต�อการมสีุขภาพด ี
       ๔.๓.๓  แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือข�ายด�านสุขภาพ 
 

 



-- 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
 ๔.๔  การเสริมสร�างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว

พระราชดําริ 
       ๔.๔.๑  แผนงานการเสรมิสร�างความมั่นคงที่อยู�อาศัยและโครงสร�างพื้นฐาน 
       ๔.๔.๒  แผนงานการส�งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนภายใต�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว

พระราชดําร ิ
       ๔.๔.๓  แผนงานส�งเสริมครอบครัวอบอุ�น  เข�มแข็ง 
       ๔.๔.๔  แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม 
       ๔.๔.๕  แผนงานเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายด�านการพัฒนาสังคม 
๔.๕  การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       ๔.๕.๑  แผนงานการพัฒนาปKจจัยพื้นฐานการกีฬาและนันทนาการ 
       ๔.๕.๒  แผนงานส�งเสริมการออกกําลังกาย  กีฬา  และนันทนาการมวลชน 
       ๔.๕.๓  แผนงานเสริมสร�างกีฬาพื้นฐานสู�ความเปPนเลศิและอาชีพ 
       ๔.๕.๔  แผนงานพัฒนาการบริหารการกีฬาและนันทนาการ 
๔.๖  การเสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนมีงานทํา  มีรายได�และได�รับการพิทักษ�คุ�มครองสิทธิ์ 
       ๔.๖.๑  แผนงานเสริมสร�างการมีงานทํา  มีรายได�และสร�างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
       ๔.๖.๒  แผนงานเสริมสร�างความรู�ด�านแรงงาน 
       ๔.๖.๓  แผนงานพัฒนาบุคลากรด�านพิทักษ�คุ�มครองสิทธิด�านแรงงาน 
๔.๗  การมีส�วนร�วมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป>นประมขุ 
       ๔.๗.๑  แผนงานการส�งเสรมิการบรหิารงานและการให�บริการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ๔.๗.๒  แผนงานการพัฒนาองค�ความรู�  ด�านการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
       ๔.๗.๓  แผนงานเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายระบอบประชาธิปไตย 
๔.๘  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
       ๔.๘.๑  แผนงานการปDองกันปKญหาอาชญากรรมและภัยสังคม 
       ๔.๘.๒  แผนงานการแก�ไข  ฟGHนฟู  สงเคราะห�ผู�กระทําความผดิ 
 

 

  



-- 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
 ๔.๙  การเสริมสร�างความเข�มแขง็องค�กรภาคประชาสังคม 

       ๔.๙.๑  แผนงานเสริมสร�างการบูรณาการการบรหิารจัดการภาครัฐกับภาคประชาสังคม 
       ๔.๙.๒  แผนงานเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายภาคประชาสังคมกับยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 
๔.๑๐  การเสริมสร�างพัฒนาองค�กรภาครัฐ 
       ๔.๑๐.๑  แผนงานการพัฒนาบุคลากร 
       ๔.๑๐.๒  แผนงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 

๕.  ด�านความมั่นคงชายแดน ๕.๑  การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือข�ายทุกภาคส�วน  บริเวณพื้นที่ชายแดนให�มี 
        ความเข�มแข็ง 
        ๕.๑.๑  แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคส�วน 
        ๕.๑.๒  แผนงานส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๕.๑.๓  แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข�ายชายแดน 
        ๕.๑.๔  แผนงานส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
        ๕.๑.๕  แผนงานส�งเสริมการดําเนินชีวิตภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน 
        ๕.๒.๑  แผนงานส�งเสริมกิจกรรมมวลชนทุกภาคส�วน 
        ๕.๒.๒  แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภค  การสื่อสาร 
        ๕.๒.๓  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและการบูรณาการงาน            
                  ทุกภาคส�วน 
         ๕.๒.๔  แผนงานปDองกันปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายทุกประเภท 
         ๕.๒.๕  แผนงานการจัดระบบการปDองกันภัยในด�านต�างๆ 
๕.๓  การพัฒนาความสัมพันธ�และความร�วมมือระหว�างจังหวัดสุรินทร� กับประเทศ  
       เพื่อนบ�าน 
       ๕.๓.๑  แผนงานส�งเสริมความสัมพันธ�อันดีกับประเทศเพื่อนบ�านด�านความมั่นคง 
                 ชายแดน / เศรษฐกิจ/การศึกษา / สาธารณสุข / วัฒนธรรมท�องถิ่น 
       ๕.๓.๒  แผนงานส�งเสริมการปฏิบัตติามข�อกฎหมายและข�อตกลงระหว�างประเทศ 

 

 



 
 
 
 



-๒๔- 

๔.๔  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสุรินทร� 
วิสัยทัศน�  (Vision) 

“เกษตรอินทรีย�เป>นเลิศ  เปMดประตูสู�สากล” 
ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic  lssues) 

เปXาประสงค�ของยุทธศาสตร�
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategies) 

๑. ด�านการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย� 

-เพ่ิมพ้ืนท่ีด�านเกษตรกรรมท่ี
ได�รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย�และเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด�านเกษตรอินทรีย�เพ่ือเปPน
แหล�งผลิตสินค�าเกษตรอินทรีย�ท่ี
สําคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใต�การบรหิารจัดการ
ท่ีดี 

๑.๑  พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย�และกลุ�มเกษตรกรท่ีมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
๑.๒  การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตด�านเกษตรกรรม
ให�ได�มาตรฐาน 
๑.๓  การเสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันเกษตรกรและ
ผู�ประกอบการ 
๑.๔  การส�งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันการตลาด  
ท้ังในและต�างประเทศ 
๑.๕  การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย�และการ
ตรวจสอบย�อนกลับ 
๑.๖  การพัฒนาแหล�งนํ้าและบรหิารจัดการนํ้าอย�างเปPน
ระบบ 
๑.๗  ผู�ผลิตและผู�บริโภคมสีุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

๒.  ด�านการเพ่ิมศักยภาพ
การแข�งขันด�านเศรษฐกิจ 

-เพ่ิมรายได�โดยการเพ่ิมผลผลติ
สินค�าบนฐานความรู�  และความ
เปPนธรรมและเพ่ิมรายได�โดยการ
เพ่ิมผลิตภาพการบริการ 

๒.๑  การพัฒนาการจัดการช�าง 
๒.๒  การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�  
วัฒนธรรม  เชิงนิเวศและเกษตร  ภายใต�การมีส�วนร�วม
ของชุมชน 
๒.๓  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบ  Logistics  
ด�วยการบูรณาการ 
๒.๔  การส�งเสริมการผลิตสินค�าผ�าไหมและสินค�าชุมชน
และท�องถ่ินให�มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต�องการของตลาดด�วยกระบวนการเครือข�ายองค�ความรู� 
๒.๕  การพัฒนาสินค�าเกษตรท่ีมีศกัยภาพให�ได�มาตรฐาน  
สอดคล�องกับความต�องการของตลาดภายใต�ความร�วมมือ
ทุกภาคส�วน 
๒.๖  การส�งเสริมธุรกิจการค�า  การลงทุนและการบริการ  
ภายใต�ความร�วมมือระหว�างภาครฐั  ภาคเอกชน  และ
ท�องถ่ิน 
๒.๗  การส�งเสริมการตลาด  สินค�าและการบริการ  ท่ีมี
ศักยภาพท้ังในและต�างประเทศ 

๓.  ด�านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

-ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน�ท่ีสมดลุ  สภาพแวดล�อม
ท่ีดีและเหมาะสม 

๓.๑  ส�งเสรมิ  สนับสนุน  พัฒนาแหล�งนํ้า  และการ
บริหารจัดการ 
๓.๒  ส�งเสรมิ  พัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงทรัพยากรดิน 
๓.๓  ส�งเสรมิ  สนับสนุน  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
๓.๔  ส�งเสรมิสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดี 
๓.๕  ส�งเสรมิกระบวนการมสี�วนรวมของทุกภาคส�วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๓.๖  ส�งเสรมิการใช�พลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน 



-- 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic  lssues) 

เปXาประสงค�ของยุทธศาสตร� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategies) 

๔.  ด�านการพัฒนาสังคม
อย�างยั่งยืน 

-ประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรู�  มีสุขภาพ
กายและจิตดีและการพัฒนา
สังคมอยู�ดมีีสุขภายใต�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว
พระราชดําร ิ

๔.๑  ส�งเสรมิการเรียนรู�ตลอดชีวิตและการเรียนรู�เรื่อง
เมืองสุรินทร� 
๔.๒  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และเสริมสร�าง
อนุรักษ�วัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
๔.๓  การเสริมสร�างสุขภาพแบบองค�รวม 
๔.๔  การเสริมสร�างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต�
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว
พระราชดําร ิ
๔.๕  การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๔.๖  การเสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนมีงานทํามีรายได�
และได�รับการพิทักษ�คุ�มครองสิทธ์ิ 
๔.๗  การมีส�วนร�วมทางการเมือง  การปกครอง  ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปPนประมุข 
๔.๘  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
๔.๙  การเสริมสร�างความเข�มแข็งองค�กรภาคประชาสังคม 
๔.๑๐  การเสรมิสร�างพัฒนาองค�กรภาครัฐ 

๕.  ด�านความมั่งคง
ชายแดน 

-หมู�บ�านและชุมชนชายแดนมี
ความเข�มแข็ง  อยู�ดีมสีุขและมี
การรักษาความสงบเรียบร�อย
และความปลอดภัยและมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�าง
ความสัมพันธ�อันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน 

๕.๑  การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือข�ายทุกภาค
ส�วน  บริเวณพ้ืนท่ีชายแดนให�มีความเข�มแข็ง 
๕.๒  การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยพ้ืนท่ีชายแดน 
๕.๓  การพัฒนาความสมัพันธ�และความร�วมมือระหว�าง
จังหวัดสุรินทร�กับประเทศเพ่ือนบ�าน 

 
๔.๕  กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาอําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร� 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 
          วิสัยทัศน� : “เมืองเกษตรอินทรีย�   วิถีชีวิตพอเพียง  เปPนแหล�งผลิตผ�าไหมงามและท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๑  :  การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย� 
เปXาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย�” 
กลยุทธ�   -  ส�งเสริมการไถกลบตอซังข�าว 

- ส�งเสริมการทําและใช�น้ําหมักชีวภาพ 
- ส�งเสริมการผลิตและการใช�ปุ\ยหมัก/ปุ\ยคอก/ปุ\ยพืชสด 
- ส�งเสริมให�ใช�ข�าวหอมมะลิพันธ�ดี  ในการเพาะปลูก  มกอช. 
- ส�งเสริมให�ผู�ปลูกข�าวหอมมะลิ  เข�าสู�มาตรฐาน  มกอส./มกท. 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๒  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เปXาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านดํารงวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 



 
-- 

กลยุทธ�   ๑.  ส�งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
๒. ส�งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
๓. ส�งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
๔. ส�งเสริมการเลี้ยงสัตว� 
๕. ส�งเสริมการประกอบอาชีพหลังฤดูเก็บเก่ียว 
๖. ฝ^กอบรมเพ่ิมพูนความรู�ในวิชาการเกษตร 
๗. ส�งเสริมและขยายภูมิปKญญาสู�ปวงชนชาวไทย 
๘. ส�งเสริมการทําปุ\ยหมัก/ปุ\ยคอก/น้ําหมักชีวภาพ 
๙. ส�งเสริมกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๓  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านผลิตผ�าไหมงามและมีคุณภาพ” 
เปXาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านผลิตผ�าไหมงามและมีคุณภาพ” 
กลยุทธ�   ๑.   ส�งเสริมการปลูกหม�อนเลี้ยงไหม 

๒. ส�งเสริมการผลิตเส�นไหม 
๓. ส�งเสริมการแปรรูปผ�าไหม 
๔. ส�งเสริมกลุ�มสตรีทอผ�าไหม 
๕. ฝ^กอบรมและพัฒนาทักษะการทอผ�าไหม 
๖. ฝ^กอบรมและส�งเสริมการฟอกย�อมสีไหมแบบธรรมชาติ 
๗. ส�งเสริมและพัฒนาผ�าไหมให�ได�มาตรฐาน  มผช. 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๔  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโบราณ” 
เปXาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโบราณ” 
กลยุทธ�   ๑.  ส�งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 

๒. ปรับปรุง  พัฒนา  สร�างภูมิทัศน�ของชุมชน 
๓. ส�งเสริมการจัดทําและจําหน�ายของท่ีระลึก  OTOP 
๔. สร�างปรับปรุงซ�อมแซม  เส�นทางคมนาคมสู�แหล�งท�องเท่ียว 
๕. ส�งเสริม   พัฒนา  สินค�า  ผลติภัณฑ�  OTOP เข�าสู�มาตรฐาน  มผช./อย 
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน�แหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
๗. ปลูกต�นไม�ยืนต�นบริเวณท่ีสาธารณและแหล�งท�องเท่ียว 
๘. ฝ^กอบรมฟGHนฟูและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม 
๙. ฝ^กอบรมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อมและปIาไม� 

 
 
 
 
 
 
 



 
-- 

4.5 นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน 
คําแถลงนโยบายบริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม 
โดย นายองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  และคณะผู�บริหาร 

กระผม นายจันทร�ทอง  ทนงตน  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ขอแถลง
นโยบาย   โดยเรียนท�านประธานสภา ผ�านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภา องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม และพ่ี
น�องประชาชนชาวตําบลโชคนาสามท่ีเคารพทุกท�าน  เพ่ือท�านท้ังหลายจะได�รับทราบนโยบายและแนวทางใน
การบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ของ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  ในช�วง
ระยะเวลา ๔ ปb  จากนี้ไป ตามวาระท่ีกฎหมายกําหนด 
  ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได�มีมติเห็นชอบให�ประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  โดยให�กระผมเปPนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  
เมื่อวันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๒  นั้น ก�อนอ่ืนกระผมใคร�ขอขอบพระคุณพ่ีน�องประชาชนชาวตําบลโชคนา
สามทุกท�านท่ีได�กรุณาให�การสนับสนุนกระผมและสมาชิกสภาแห�งนี้ และขอแสดงความยินดีต�อเพ่ือน
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกท�าน  ท่ีได�รับความไว�วางใจให�เข�ามาปฏิบัติงานในสภาแห�งนี้   
ด�วยความจริงใจ  กระผมและเพ่ือนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกท�านขอยืนยันด�วยความ
ตั้งใจจริง  ท่ีจะทํางานเพ่ือรับใช�พ่ีน�องประชาชนตําบลโชคนาสามด�วยความมุ�งมั่น ภายใต�หลักธรรมาภิ
บาล คือ สะอาด โปร�งใสและตรวจสอบได�  ท้ังนี้เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของพ่ีน�องประชาชนตําบล
โชคนาสาม 

ท�านประธานท่ีเคารพ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘(๕) และมาตรา ๕๙ กําหนดให�นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  โดยไม�ขัดต�อกฎหมายและระเบียบในการบริหาร
ราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล ให�เปPนไปตามกฎหมายนโยบายและแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล ข�อบัญญัติ  ระเบียบ และข�อบังคับของทางราชการ เพ่ือให�การบริหารงานขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโชคนาสามแห�งนี้  สามารถดําเนินการไปได�อย�างมีทิศทางและสามารถวางแผนการ
ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระผมจึงได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการองค�การ
บริหารส�วนตําบลโชคนาสามออกเปPน ๒ ส�วน คือ ส�วนงานท่ีเปPนเรื่อง เร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการ และ 
ส�วนงานท่ีจะต�องบริหารจัดการเพ่ือดําเนินการในระยะเวลา  ๔  ปb  ตามวาระ  โดยมีรายละเอียดของ
นโยบายดังนี้ 

๑.  นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริม่ดําเนินการ  
  กระผมถือเปPนความจําเปPนเร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
พ่ีน�องประชาชนตรงตามความต�องการและทันท�วงทีโดยมีนโยบายท่ีสําคัญดังนี้ 
  ๑.๑  เปfดโอกาสให� ประชาชนผู�นําท�องถิ่นเข�าถึง และมีส�วนร�วม ในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือใช�เปPนข�อมูลในการพัฒนาตําบลโชคนาสามให�มีเจริญก�าวหน�า  มีความย่ังยืน ต�อไปใน
อนาคต 



 
-- 

  ๑.๒  จัดการสํารวจถนนในทุกเส�นทางท่ีมีอยู�เพ่ือดําเนินการซ�อมแซมส�วนท่ีเสียหายให�
คงสภาพปกติพร�อมใช�งานไม�กระทบต�อการประกอบอาชีพและความเปPนอยู�ของประชาชน  
  ๑.๓  ดําเนินการติดตั้งไฟฟDาส�องสว�าง ตามเส�นทางสายหลักทุกหมู�บ�านตามความ
จําเปPนและเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและดําเนินการปDองกัน
แก�ไขปKญหาโรคติดต�อ 
  ๑.๔  เร�งรัดดําเนินการแก�ไขปKญหายาเสพติด ในกลุ�มเด็กและเยาวชนท่ีแพร�ระบาดอยู�
ในพ้ืนท่ีให�มีระดับท่ีลดลงโดยการจัดกิจกรรมรณรงค�ทุกรูปแบบ  เพ่ือให�เกิดความตระหนักถึงพิษภัยและ
ผลกระทบต�อสุขภาพ 
  ๑.๕  ปรับปรุงการให�บริการสาธารณะ เกี่ยวการอนุมัติ  การอนุญาต  ของผู�มาติดต�อ
ราชการประเภทต�าง ๆ ให�มีความสะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�รับบริการมี
ความพึงพอใจ ต�อการบริการขององค�กร 

๒.  ส�วนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา ๔ ป& ตามวาระ 
  ในส�วนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา ๔ ปb ตามวาระ กระผมจะดําเนินนโยบาย
หลักตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล รวมไปถึงการพัฒนาในด�านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งได�กําหนดนโยบายการพัฒนาเปPนกรอบไว� ๕ ด�าน คือ 

๑. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1 ก�อสร�างหรือปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ตามตรอก ซอย หรือถนนท่ี

เช่ือมโยงระหว�างหมู�บ�าน ให�ได�มาตรฐานตามความจําเป>นและเหมาะสมทุก
หมู�บ�านเพ่ือให�ชาวบ�านได�รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และปลอดภัย  ใน
การคมนาคม 

1.2 ดําเนินการก�อสร�างถนนดินลูกรังในบริเวณพ้ืนท่ีท่ียังไม�มีถนนเพ่ือใช�ในการสัญจร
และขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�อย�างสะดวก  รวดเร็ว ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ตาม
ความจําเปPนและเหมาะสม 

1.3 ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมท่ีชํารุดเสียหายให�สามารถใช�การได�ดีในทุกฤดูกาล  ให�
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีตามความจําเปPนและเหมาะสม 

1.4 ปรับปรุงพัฒนาแหล�งน้ําใช�เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีน้ําใช�
อย�างเพียงพอตลอดท้ังปb 

1.5 เร�งรัดประสานการบํารุงหรือขยายเขตไฟฟDา ประปา ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๒. นโยบายด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม 
2.1 สนับสนุน ส�งเสริม การพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู� สูงอายุ ผู� พิการ และ

ผู�ด�อยโอกาส เพ่ือให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  



2.2 สนับสนุน และส�งเสริมการพัฒนาด�านสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับสาธารณสุข
มูลฐาน การสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน การ
ปDองกันและแก�ไขปKญหาโรคติดต�อในพ้ืนท่ีตําบลโชคนาสามอย�างท่ัวถึง 

-- 

2.3 สนับสนุน และส�งเสริมการพัฒนาด�านสุขภาพของ เด็ก เยาวชนและประชาชน
เกี่ยวกับการกีฬา และนันทนาการ 

2.4 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ�มอาชีพ  กลุ�มวิสาหกิจชุมชน  ท้ังกลุ�มเดิมและกลุ�ม
ใหม� เพ่ือสร�างงานสร�างรายได�แก�ประชาชน ให�มีรายได�ท่ีเพ่ิมขึ้น  สามารถ
พ่ึงตนเองได�  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

2.5 คุ�มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

๓. นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ เดก็ เยาวชนและประชาชน ในทุกระดับ  
3.2 ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย�างท่ัวถึงและ ส�งเสริม  บํารุงรักษาศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปKญญาท�องถิ่นและประเพณีอันดีงาม ให�สืบทอดตลอดไป 

๔. นโยบายด�านการจัดระเบียบชุมชนและความม่ันคง 
4.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพ่ือรณรงค�ให�มีการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด  
4.2 ส�งเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการปDองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สิน ของประชาชน เช�น จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ�าน การจัดตั้ง อปพร. 
ส�งเสริมการปฏิบัติงานด�าน อปพร. 

๕.  นโยบายด�านการบริหารจัดการท่ีด ี
5.1 ปรับปรุง/ก�อสร�างสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ให�เปPน

หน�วยงานท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการขยายภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน
ตามท่ีทางราชการมอบหมายหรือตามนโยบายรัฐบาล 

ท�านประธานท่ีเคารพกระผมมีความมุ�งมั่นท่ีจะดําเนินการตามแนวนโยบายในกรอบ
อํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลตามท่ีกฎหมายได�บัญญัติไว�เปPนหลัก  กล�าวคือให�มีการ
พัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ตลอดท้ังแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ตาม
บทบัญญัติในหมวด  ๕  ว�าด�วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
นอกจากนี้ เพ่ือให�กระผมสามารถบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ได�บรรลุ
เปDาหมายท่ีได�แถลงนโยบายไว�ต�อพ่ีน�องประชาชนในตําบลโชคนาสาม ท่ีได�เลือกกระผมและสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามเข�ามาทําหน�าท่ีเปPนตัวแทน  กระผมมีความจําเปPนท่ีจะต�อง
ปรับเปล่ียน แผนงาน/โครงการท่ีได�ดําเนินการไว�แล�วตามแผนพัฒนาสามปb ขององค�การบริหารส�วน
ตําบล โชคนาสาม ประจําปb ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ บางรายการมาสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนอง
นโยบายและภารกิจเร�งด�วนท่ีได�แถลงไว�แต�ต�นแล�วแต�ถึงอย�างไร  กระผมก็ยังคงยึดถือแผนยุทธศาสตร� 
และแผนพัฒนาสามปb ท่ีได�จัดทําไว�แล�วในส�วนท่ีเปPนประโยชน�ต�อพ่ีน�องประชาชนโดยส�วนรวมไว� 



 

-- 

  กระผมขอให�ความเช่ือมั่นแก�สภา ฯ แห�งนี้ว�าจะบริหารงานด�วยความซือ่สัตย�สุจรติ และ
มีความมุ�งมั่นท่ีจะบริหารงานให�องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามมีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นอ่ืน  สร�างความเท�าเทียมให�เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น  และให�พ่ีน�องประชาชน
มีความภาคภูมิใจในความเปPนคนชาวตําบลโชคนาสามท้ังนี้ โดยยึดประโยชน�สุขของพ่ีน�องประชาชนชาว
ตําบลโชคนาสามเปPนท่ีตั้งอย�างแท�จริง  ขอขอบคุณ 

  จึงขอแถลงนโยบายมาเพ่ือให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ผู�แถลงนโยบาย 

จันทร�ทอง  ทนงตน 
(นายจันทร�ทอง  ทนงตน) 

นายกองค�การบรหิารส�วนตาํบลโชคนาสาม 


