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ส�วนที่  4 
สรุปยุทธศาสตร�และแผนการพัฒนา 

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

4.2 ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วง  3  ป&  โดยเรียงลําดับก�อนหลัง  (จากแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาท�องถ่ิน) 

ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 
1.1  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพทางการเกษตร 

1.  การพัฒนาการส�งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

1.3  การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
2.1  การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตในสงัคม 
2.2  การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 
2.3  การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�
สูงข้ึนอย�างยัง่ยืน 

2.  การพัฒนาด�านคนและสังคม 

2.4  การพัฒนาส�งเสริมการกีฬา  ศาสนา  วฒันธรรม  และประเพณี 
3.1  การก�อสร�าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน  สะพาน   ท�อระบายน้ํา  
ทางระบายน้ํา    

3.  การพัฒนาด�านโครงสร�างพืน้ฐาน 

3.2  การขยายเขต  ซ�อมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาไฟฟDา  ไฟฟDา
สาธารณะ  และการใช�ไฟฟDาพลงังานแสงอาทิตย� 
4.1  การก�อสร�างปรับปรุง  บาํรุงรักษาระบบประปา  ถังเก็บน้ํา   
บ�อน้ําตืน้  แหล�งน้าํเพื่อการอุปโภคบริโภค 

4.  การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 

4.2  การพัฒนาก�อสร�างปรับปรุง  บํารุงรักษาแหล�งน้าํเพื่อการเกษตร 
5.1  การส�งเสริมและพฒันาด�านการเมือง   การบริหาร  สวัสดกิาร  
และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

5.  การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

5.2  การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ินและการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
6.1  การสร�างจิตสํานึกและตระหนักในคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
6.2  การบูรณะ  ฟGHนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติปIาไม� 

6.  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

6.3  การบริหารจัดการขยะชุมชน 
7.1  เพิ่มขีดความสามารถการผลิตให�ได�มาตรฐาน 7.  การพัฒนาด�านเกษตรอินทรีย� 
7.2  เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กลุ�มเกษตรกร 
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4.3   ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร� 

ยุทธศาสตร�ที่  1 ด�านการพัฒนาเกษตรอินทรีย� 
ที่ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 

1 ด�านการพัฒนาเกษตรอินทรีย� 1.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย�และกลุ�มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด�านเกษตรกรรมให�ได�มาตรฐาน 
1.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันเกษตรกรและผู�ประกอบการ 
1.4 การส�งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข�งขันการตลาดทั้งในและต�างประเทศ 
1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย�และการตรวจสอบย�อนหลับ 
1.6 การพัฒนาแหล�งน้ําและบริหารจัดการน้ําอย�างเปLนระบบ 
1.7 ผู�ผลิตและผู�บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ยุทธศาสตร�ที่  2 ด�านการเพิ่มศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ 
ที่ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 

2 ด�านการเพิ่มศักยภาพการแข�งขันด�านเศรษฐกิจ 2.1 การพัฒนาการจัดการช�าง 
2.2 การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�  วัฒนธรรม  เชิงนิเวศน�และเกษตรภายใต�การมีส�วนร�วมของ
ชุมชน 
2.3 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�วยการบูรณาการ 
2.4 การส�งเสริมการผลิตผ�าไหมและสินค�าในชุมชนให�มีคุณภาพตรงกับความต�องการของผู�บริโภคด�วย
กระบวนการเครือข�ายองค�ความรู� 
2.5 การพัฒนาสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดภายใต�ความร�วมมือทุกภาคส�วน 
2.6 การส�งเสริมธุรกิจการค�า  การลงทุนและบริการ  ภายใต�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ  เอกชน  และ
ท�องถิ่น 
2.7 การส�งเสริมการตลาด  สินค�าและบริการที่มีศักยภาพทั้งในและต�างประเทศ 
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ยุทธศาสตร�ที่  3 ด�านการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
ที่ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 

3 ด�านการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

3.1 ส�งเสริม  สนับสนุน พัฒนาแหล�งน้ํา  และการบริหารจัดการ 
3.2 ส�งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงทรัพยากรดิน 
3.3 ส�งเสริม  สนับสนุน  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
3.4 การเสริมสร�างสภาพแวดล�อมที่ดี 
3.5 ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.6 ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร�ที่  4 ด�านการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน 
ที่ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 

4 ด�านการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน 4.1 การส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตและการเรียนรู�เรื่องเมืองสุรินทร� 
4.2 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร�าง  อนุรักษ�วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม 
4.3 การเสริมสร�างสุขภาพแบบองค�รวม 
4.4 การเสริมสร�างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว
พระราชดําริ 
4.5 การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.6 การเสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนมีงานทํามีรายได�และได�รับการพิทักษ�คุ�มครองสิทธิ์ 
4.7 การมีส�วนร�วมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปLนประมุข 
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
4.9 การเสริมสร�างความเข�มแข็งองค�กรภาคประชาสังคม 
4.10 การเสริมสร�างพัฒนาองค�กรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร�ที่  5  ด�านความมั่นคงชายแดน 
ที่ ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา 

5 ด�านความมั่นคงชายแดน 5.1 การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือข�ายทุกภาคส�วน  บริเวณพื้นที่ชายแดนให�มีความเข�มแข็ง 
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน 
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ�และความร�วมมือระหว�างจังหวัดสุรินทร�กับประเทศเพื่อนบ�าน 
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4.4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสุรินทร� 
วิสัยทัศน�  (Vision) 

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

เปLาประสงค�ของยุทธศาสตร�
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategies) 

1. ด�านการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย� 

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

1.1  พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย�และกลุ�มเกษตรกรท่ีมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
1.2  การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตด�านเกษตรกรรม
ให�ได�มาตรฐาน 
1.3  การเสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันเกษตรกรและ
ผู�ประกอบการ 
1.4  การส�งเสรมิและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันการตลาด  
ท้ังในและต�างประเทศ 
1.5  การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย�และการ
ตรวจสอบย�อนกลับ 
1.6  การพัฒนาแหล�งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย�างเปLน
ระบบ 
1.7  ผู�ผลิตและผู�บรโิภคมสีุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2.  ด�านการเพ่ิมศักยภาพ
การแข�งขันด�านเศรษฐกิจ 

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

2.1  การพัฒนาการจัดการช�าง 
2.2  การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�  
วัฒนธรรม  เชิงนิเวศและเกษตร  ภายใต�การมีส�วนร�วม
ของชุมชน 
2.3  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบ  Logistics  
ด�วยการบูรณาการ 
2.4  การส�งเสรมิการผลติสินค�าผ�าไหมและสินค�าชุมชน
และท�องถ่ินให�มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต�องการของตลาดด�วยกระบวนการเครือข�ายองค�ความรู� 
2.5  การพัฒนาสินค�าเกษตรท่ีมีศกัยภาพให�ได�มาตรฐาน  
สอดคล�องกับความต�องการของตลาดภายใต�ความร�วมมือ
ทุกภาคส�วน 
2.6  การส�งเสรมิธุรกิจการค�า  การลงทุนและการบริการ  
ภายใต�ความร�วมมือระหว�างภาครฐั  ภาคเอกชน  และ
ท�องถ่ิน 
2.7  การส�งเสรมิการตลาด  สินค�าและการบริการ  ท่ีมี
ศักยภาพท้ังในและต�างประเทศ 

3.  ด�านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

-ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน�ท่ีสมดลุ  สภาพแวดล�อม
ท่ีดีและเหมาะสม 

3.1  ส�งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล�งนํ้า  และการ
บริหารจัดการ 
3.2  ส�งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงทรัพยากรดิน 
3.3  ส�งเสริม  สนับสนุน  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
3.4  ส�งเสริมสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดี 
3.5  ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนรวมของทุกภาคส�วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.6  ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic  lssues) 

เปLาประสงค�ของยุทธศาสตร� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategies) 

4.  ด�านการพัฒนาสังคม
อย�างยั่งยืน 

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

4.1  ส�งเสริมการเรยีนรู�ตลอดชีวิตและการเรียนรู�เรื่องเมือง
สุรินทร� 
4.2  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และเสริมสร�าง
อนุรักษ�วัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
4.3  การเสริมสร�างสุขภาพแบบองค�รวม 
4.4  การเสริมสร�างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต�
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว
พระราชดําร ิ
4.5  การส�งเสรมิกีฬาและนันทนาการ 
4.6  การเสริมสร�างโอกาสให�ประชาชนมีงานทํามีรายได�
และได�รับการพิทักษ�คุ�มครองสิทธ์ิ 
4.7  การมีส�วนร�วมทางการเมือง  การปกครอง  ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปLนประมุข 
4.8  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
4.9  การเสริมสร�างความเข�มแข็งองค�กรภาคประชาสังคม 
4.10  การเสริมสร�างพัฒนาองค�กรภาครัฐ 

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

5.1  การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือข�ายทุกภาค
ส�วน  บริเวณพ้ืนท่ีชายแดนให�มีความเข�มแข็ง 
5.2  การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยพ้ืนท่ีชายแดน 
5.3  การพัฒนาความสัมพันธ�และความร�วมมือระหว�าง
จังหวัดสุรินทร�กับประเทศเพ่ือนบ�าน 

 
4.5  กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาอําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร� 

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

ประเด็นยุทธศาสตร� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  1  :  การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย� 
เปLาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย�” 
กลยุทธ�   1.  ส�งเสริมการไถกลบตอซังข�าว 

2.  ส�งเสริมการทําและใช�น้ําหมักชีวภาพ 
3.  ส�งเสริมการผลิตและการใช�ปุWยหมัก/ปุWยคอก/ปุWยพืชสด 
4.  ส�งเสริมให�ใช�ข�าวหอมมะลิพันธ�ดี  ในการเพาะปลูก  มกอช. 
5.  ส�งเสริมให�ผู�ปลูกข�าวหอมมะลิ  เข�าสู�มาตรฐาน  มกอส./มกท. 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  2  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เปLาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านดํารงวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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กลยุทธ�   1.  ส�งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
2.  ส�งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
3.  ส�งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
4.  ส�งเสริมการเลี้ยงสัตว� 
5.  ส�งเสริมการประกอบอาชีพหลังฤดูเก็บเก่ียว 
6.  ฝYกอบรมเพ่ิมพูนความรู�ในวิชาการเกษตร 
7.  ส�งเสริมและขยายภูมิปZญญาสู�ปวงชนชาวไทย 
8.  ส�งเสริมการทําปุWยหมัก/ปุWยคอก/น้ําหมักชีวภาพ 
9.  ส�งเสริมกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  3  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านผลิตผ�าไหมงามและมีคุณภาพ” 
เปLาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านผลิตผ�าไหมงามและมีคุณภาพ” 
กลยุทธ�   1.   ส�งเสริมการปลูกหม�อนเลี้ยงไหม 

2.  ส�งเสริมการผลิตเส�นไหม 
3.  ส�งเสริมการแปรรูปผ�าไหม 
4.  ส�งเสริมกลุ�มสตรีทอผ�าไหม 
5.  ฝYกอบรมและพัฒนาทักษะการทอผ�าไหม 
6.  ฝYกอบรมและส�งเสริมการฟอกย�อมสีไหมแบบธรรมชาติ 
7.  ส�งเสริมและพัฒนาผ�าไหมให�ได�มาตรฐาน  มผช. 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  4  :  “การพัฒนาและส�งเสริมหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโบราณ” 
เปLาประสงค�     :  “ส�งเสริมหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโบราณ” 
กลยุทธ�   1.  ส�งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 

2.  ปรับปรุง  พัฒนา  สร�างภมิูทัศน�ของชุมชน 
3.  ส�งเสริมการจัดทําและจําหน�ายของท่ีระลึก  OTOP 
4.  สร�างปรับปรุงซ�อมแซม  เส�นทางคมนาคมสู�แหล�งท�องเท่ียว 
5.  ส�งเสริม   พัฒนา  สินค�า  ผลิตภัณฑ�  OTOP เข�าสู�มาตรฐาน  มผช./อย 
6.  ปรับปรุงภูมิทัศน�แหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
7.  ปลูกต�นไม�ยืนต�นบริเวณท่ีสาธารณและแหล�งท�องเท่ียว 
8.  ฝYกอบรมฟGHนฟูและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม 
9.  ฝYกอบรมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อมและปIาไม� 
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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 4 ป̀  จากนี้ไป ตามวาระท่ีกฎหมายกําหนด 
  ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ได�มีมติเห็นชอบให�ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  โดยให�กระผมเปLนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  เม่ือวันท่ี  5  
ตุลาคม  2552  นั้น ก�อนอ่ืนกระผมใคร�ขอขอบพระคุณพ่ีน�องประชาชนชาวตําบลโชคนาสามทุกท�านท่ีได�
กรุณาให�การสนับสนุนกระผมและสมาชิกสภาแห�งนี้ และขอแสดงความยินดีต�อเพ่ือนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลทุกท�าน  ท่ีได�รับความไว�วางใจให�เข�ามาปฏิบัติงานในสภาแห�งนี้   ด�วยความจริงใจ  กระผม
และเพ่ือนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุกท�านขอยืนยันด�วยความต้ังใจจริง  ท่ีจะทํางานเพ่ือรับใช�พ่ี
น�องประชาชนตําบลโชคนาสามด�วยความมุ�งม่ัน ภายใต�หลักธรรมาภิบาล คือ สะอาด โปร�งใสและตรวจสอบได�  
ท้ังนี้เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของพ่ีน�องประชาชนตําบลโชคนาสาม 

ท�านประธานท่ีเคารพ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546  มาตรา 58(5) และมาตรา 59 กําหนดให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบล
แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  โดยไม�ขัดต�อกฎหมายและระเบียบในการบริหารราชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบล ให�เปLนไปตามกฎหมายนโยบายและแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ข�อบัญญัติ  ระเบียบ และข�อบังคับของทางราชการ เพ่ือให�การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโชคนา
สามแห�งนี้  สามารถดําเนินการไปได�อย�างมีทิศทางและสามารถวางแผนการทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล กระผมจึงได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามออกเปLน 2 
ส�วน คือ ส�วนงานท่ีเปLนเรื่อง เร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการ และ ส�วนงานท่ีจะต�องบริหารจัดการเพ่ือดําเนินการ
ในระยะเวลา  4  ป̀  ตามวาระ  โดยมีรายละเอียดของนโยบายดังนี้ 

1.  นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการ  
  กระผมถือเปLนความจําเปLนเร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต�องการของพ่ี
น�องประชาชนตรงตามความต�องการและทันท�วงทีโดยมีนโยบายท่ีสําคัญดังนี้ 
  1.1  เปfดโอกาสให� ประชาชนผู�นําท�องถ่ินเข�าถึง และมีส�วนร�วม ในการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือใช�เปLนข�อมูลในการพัฒนาตําบลโชคนาสามให�มีเจริญก�าวหน�า  มีความยั่งยืน ต�อไปในอนาคต 
  1.2  จัดการสํารวจถนนในทุกเส�นทางท่ีมีอยู�เพ่ือดําเนินการซ�อมแซมส�วนท่ีเสียหายให�คง
สภาพปกติพร�อมใช�งานไม�กระทบต�อการประกอบอาชีพและความเปLนอยู�ของประชาชน  
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  1.3  ดําเนินการติดต้ังไฟฟDาส�องสว�าง ตามเส�นทางสายหลักทุกหมู�บ�านตามความจําเปLนและ
เหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนและดําเนินการปDองกันแก�ไขปZญหาโรคติดต�อ 
  1.4  เร�งรัดดําเนินการแก�ไขปZญหายาเสพติด ในกลุ�มเด็กและเยาวชนท่ีแพร�ระบาดอยู�ในพ้ืนท่ี
ให�มีระดับท่ีลดลงโดยการจัดกิจกรรมรณรงค�ทุกรูปแบบ  เพ่ือให�เกิดความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบต�อ
สุขภาพ 
  1.5  ปรับปรุงการให�บริการสาธารณะ เก่ียวการอนุมัติ  การอนุญาต  ของผู�มาติดต�อราชการ
ประเภทต�าง ๆ ให�มีความสะดวก  รวดเร็ว  ลดข้ันตอนการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต�อการบริการขององค�กร 

2.  ส�วนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ป& ตามวาระ 
  ในส�วนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ป̀ ตามวาระ กระผมจะดําเนินนโยบายหลัก
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล รวมไปถึงการพัฒนาในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
ได�กําหนดนโยบายการพัฒนาเปLนกรอบไว� 5 ด�าน คือ 

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

เช่ือมโยงระหว�างหมู�บ�าน ให�ได�มาตรฐานตามความจําเป>นและเหมาะสมทุกหมู�บ�าน
เพ่ือให�ชาวบ�านได�รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และปลอดภัย  ในการคมนาคม 

1.2 ดําเนินการก�อสร�างถนนดินลูกรังในบริเวณพ้ืนท่ีท่ียังไม�มีถนนเพ่ือใช�ในการสัญจรและ
ขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�อย�างสะดวก  รวดเร็ว ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ตามความ
จําเปLนและเหมาะสม 

1.3 ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมท่ีชํารุดเสียหายให�สามารถใช�การได�ดีในทุกฤดูกาล  ให�ท่ัวถึง
ทุกพ้ืนท่ีตามความจําเปLนและเหมาะสม 

1.4 ปรับปรุงพัฒนาแหล�งน้ําใช�เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีน้ําใช�อย�าง
เพียงพอตลอดท้ังป̀ 

1.5 เร�งรัดประสานการบํารุงหรือขยายเขตไฟฟDา ประปา ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

๒. นโยบายด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล�อม 
2.1 สนับสนุน ส�งเสริม การพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส 

เพ่ือให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
2.2 สนับสนุน และส�งเสริมการพัฒนาด�านสุขภาพของประชาชน เก่ียวกับสาธารณสุขมูล

ฐาน การสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน การปDองกันและ
แก�ไขปZญหาโรคติดต�อในพ้ืนท่ีตําบลโชคนาสามอย�างท่ัวถึง 

2.3 สนับสนุน และส�งเสริมการพัฒนาด�านสุขภาพของ เด็ก เยาวชนและประชาชนเก่ียวกับ
การกีฬา และนันทนาการ 

2.4 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุ�มอาชีพ  กลุ�มวิสาหกิจชุมชน  ท้ังกลุ�มเดิมและกลุ�มใหม� 
เพ่ือสร�างงานสร�างรายได�แก�ประชาชน ให�มีรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน  สามารถพ่ึงตนเองได�  ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง   

2.5 คุ�มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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๓. นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3.1 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในทุกระดับ  
3.2 ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย�างท่ัวถึงและ ส�งเสริม  บํารุงรักษาศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปZญญาท�องถ่ินและประเพณีอันดีงาม ให�สืบทอดตลอดไป 

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

ทรัพย�สิน ของประชาชน เช�น จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ�าน การจัดต้ัง อปพร. ส�งเสริม
การปฏิบัติงานด�าน อปพร. 

5.  นโยบายด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
5.1 ปรับปรุง/ก�อสร�างสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ให�เปLนหน�วยงานท่ี

ทันสมัย เพ่ือรองรับการขยายภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายหรือตามนโยบายรัฐบาล 

ท�านประธานท่ีเคารพกระผมมีความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการตามแนวนโยบายในกรอบอํานาจ
หน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลตามท่ีกฎหมายได�บัญญัติไว�เปLนหลัก  กล�าวคือให�มีการพัฒนาทางด�าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ตลอดท้ังแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ตามบทบัญญัติในหมวด  5  
ว�าด�วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ เพ่ือให�กระผมสามารถ
บริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ได�บรรลุเปDาหมายท่ีได�แถลงนโยบายไว�ต�อพ่ีน�อง
ประชาชนในตําบลโชคนาสาม ท่ีได�เลือกกระผมและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามเข�ามาทํา
หน�าท่ีเปLนตัวแทน  กระผมมีความจําเปLนท่ีจะต�องปรับเปลี่ยน แผนงาน/โครงการท่ีได�ดําเนินการไว�แล�วตาม
แผนพัฒนาสามป̀ ขององค�การบริหารส�วนตําบล โชคนาสาม ประจําป̀ 2553 – 2556 บางรายการมาสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายและภารกิจเร�งด�วนท่ีได�แถลงไว�แต�ต�นแล�วแต�ถึงอย�างไร  กระผมก็ยังคง
ยึดถือแผนยุทธศาสตร� และแผนพัฒนาสามป̀ ท่ีได�จัดทําไว�แล�วในส�วนท่ีเปLนประโยชน�ต�อพ่ีน�องประชาชนโดย
ส�วนรวมไว� 
กระผมขอให�ความเชื่อม่ันแก�สภา ฯ แห�งนี้ว�าจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต และมีความมุ�งม่ันท่ีจะ
บริหารงานให�องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสามมีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมกับองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินอ่ืน  สร�างความเท�าเทียมให�เกิดข้ึนในชุมชนมากข้ึน  และให�พ่ีน�องประชาชนมีความภาคภูมิใจในความ
เปLนคนชาวตําบลโชคนาสามท้ังนี้ โดยยึดประโยชน�สุขของพ่ีน�องประชาชนชาวตําบลโชคนาสามเปLนท่ีต้ังอย�าง
แท�จริง  ขอขอบคุณ 

  จึงขอแถลงนโยบายมาเพ่ือให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม ทราบโดยท่ัวกัน  
 

ผู�แถลงนโยบาย 

จันทร�ทอง ทนงตน 
(นายจันทร�ทอง    ทนงตน) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม 


