นโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลพุเตย
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.1 สนับสนุนการดาเนินการเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชนในการที่จะเข้าร่ วมในภาครัฐในการ
แก้ไขปั ญหาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
1.2 สนับสนุนการดาเนินการเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตของชุมชน
“หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
1.3 สนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือให้มีการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมาย จัดให้มีการ
รวมกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุ นการระดมทุน และการจัดการนาวิทยาการต่างๆ มาประยุกต์ในการ
ปรับปรุ งการประกอบอาชีพ การจัดการด้านการตลาด ให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสม ตามสภาพของ
ท้องถิ่น และเพื่อส่ งเสริ มการมีงานทา ลดปั ญหาการว่างงาน รวมทั้งยกระดับรายได้ของประชาชน
1.4 ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (SME)
1.5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และการผลิตอย่าง
เหมาะสม
1.6 เสริ มสร้างศักยภาพทางการพัฒนาของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
ยุทธศาสตร์อาเภอ ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการผลิตสาขาต่างๆ ที่จะนาไปสู่ การเพิม่ การ
สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่
1.7 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรู ป การบริ หารจัดการแบบครบวงจรและยัง่ ยืน

2. นโยบายด้านสังคม
2.1 นโยบายด้านการศึกษา
2.1.1 ส่ งเสริ มจัดการศึกษาก่อนปฐมวัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการเตรี ยม ความ
พร้อมเข้าสู่ ระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานการศึกษา
2.1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัย ให้มีความพร้อมก่อนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ให้ได้
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
2.1.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การบริ หารการจัดการ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.4 ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม

2.1.5 พัฒนาการจัดทาและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาก่อนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1.6 เร่ งรัดให้พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนการ
จัดการศึกษาจากรัฐ และดาเนิ นการจัดการศึกษาและส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ในการกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
2.1.7 ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้มีการผลิ ต และพัฒนาสื่ อสิ่ ง พิมพ์อื่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น พร้ อมจัดให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุ นพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
2.2 นโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
2.2.1 บารุ งรักษา ส่ งเสริ ม และอนุรักษ์ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรี ยนรู ้และสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน สื บทอดวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็ นไทย และท้องถิ่น
2.2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดให้มีการเผยแพร่ สื บสานจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
รักษาไว้ซ่ ึ งภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
2.2.3 ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดให้มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรมขึ้นในตาบลและจัดให้มี
การสนับสนุนจัดตั้งงบประมาณ พัฒนาอย่างต่อเนื่องทัว่ ถึง
2.3 นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
2.3.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านกี ฬา นันทนาการ กิ จกรรมเด็ก เยาวชน รวมทั้ง
แหล่งเรี ยนรู้ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ บริ การแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน อย่างหลากหลาย พอเพียง และมี
ประสิ ทธิภาพ
2.3.2 จัดให้มีสถานที่พกั ผ่อนออกกาลังกาย ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้อย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
2.3.3 จัดสถานที่ต้ งั ทาที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น และจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่ อง
2.4 นโยบายด้านสาธารณสุข
2.4.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ น การสาธารณสุ ข และการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ รวมถึงการควบคุมและระวังโรคติดต่อ
2.4.2 พัฒนาสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อมครบวงจร (สุ ขาภิบาลครบวงจร มี 7 งาน คือ การจัดน้ า
สะอาด การกาจัดสิ่ งปฏิ กูล การกาจัดขยะมูลฝอย การสุ ขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหนะนาโรค
การสุ ขาภิบาลที่อยู่อาศัยและการกาจัดน้ าเสี ย) เพื่อประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชี วิตที่ดี สุ ขภาพพลานามัย
แข็งแรง
2.5 นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5.1 สนับสนุนการดาเนิ นงานด้านการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน และเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กบั ระชาชน
2.5.2 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบบริ หารจัดการ ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ โดย
เน้นบทบาทของครอบครัวชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการเฝ้ าระวังดูแลความปลอดภัย และแก้ปัญหา
ภายในชุมชนด้วยตนเอง
2.5.3 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบบริ หารจัดการ ด้านศูนย์อาสาป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน ตลอดจน
เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นบทบาทของชุมชน และองค์กร
เอกชนประชาชน
2.6 นโยบายด้านยาเสพติด
2.6.1 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ ราษฎร์ – รัฐร่ วมใจต้านภัยยาเสพติด
อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง โดยเน้นบทบาทครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการเฝ้ าเร่ งรัดดูแลและ
แก้ปัญหา ภายในชุมชนและสังคมของตนเอง
2.6.2 การสร้างภูมิคุม้ กัน และเฝ้ าระวังเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน
2.6.3 การลดปั จจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและสร้างปัจจัยเสริ ม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน
2.6.4 การสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.6.5 การเข้ามามีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหายาเสพติดของภาคเอกชนและองค์กรประชาชนและ
สถาบันทางสังคม
2.7 นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2.7.1 ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารการจัดการหลักประกันทางสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคม ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการและผูป้ ระสบภัยทางธรรมชาติ
2.7.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น ให้มีความเข้มแข็ง
2.8 นโยบายด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งและประชาคมทุกระดับ
2.8.1 สนับสนุนการดาเนินการเพื่อเสริ มสร้างชุ มชนเข้มแข็ง และมัน่ คง ศักยภาพในการที่จะ
เข้ามามีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสังคม
2.8.2 สนับสนุ นการดาเนิ นการเพื่อส่ งเสริ มให้สถาบันครอบครัวเป็ นหน่วยพื้นฐานในการเป็ น
ภูมิคุม้ กันจากปั ญหาสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว
2.8.3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่ งเสริ มการรวมตัวของประชาชน องค์กรชุมชน
และเครื อข่ายองค์กรชุมชนในรู ปแบบต่างๆ ให้มีการรับรองสถานะอย่างถูกต้อง สามารถดาเนิ นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้

2.8.4 พัฒนาเครื อข่ายประชาชน โดยสนับสนุนกระบวนการประชาคมทุกระดับ ให้มีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถิ่น และเกิ ดการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุ มชนและแกนนาชุ มชน รวมทั้ง สร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาศักยภาพและจัดทาแผนความต้องการชุมชน
2.8.5 พัฒนาศักยภาพของคนในชุ มชนให้เข้มแข็ง สามารถผสมผสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นกับ
ความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน เพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและเสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชนบทอย่างยัง่ ยืน

3. นโยบายด้านโครงสร้างพืน
้ ฐาน
3.1 พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็ นอยูแ่ ละ
อานวยความสะดวกในชุมชน
3.2 มุ่งพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ในเขตตาบล เช่น
การคมนาคมขนส่ งทางบก
3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นการจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้ าหมาย
3.4 เพื่อให้การลงทุนใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัด และมีตน้ ทุนต่ามีประสิ ทธิ ภาพและเอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพคน

4. นโยบายด้านแหล่งน้า้
4.1 ปรับปรุ งแหล่งน้ าที่ต้ืนเขิน ชารุ ดเสี ยหาย ให้สามารถใช้การได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าแห่ งใหม่เพิ่มเติม พร้ อมทั้งปรับปรุ งแหล่งกักเก็บน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้
ตลอดปี
4.2 พัฒนาและบารุ งรักษาแหล่งน้ า โดยเน้นการจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้
การลงทุนทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัด และมีตน้ ทุนต่ามีประสิ ทธิ ภาพและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต
และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
5.1 สนับสนุ นการดาเนิ นการ การบริ หารจัดการระบบการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี มีความ
รับผิดชอบ โปร่ งใส ไร้ทุจริ ต มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
เป็ นหลัก อีกทั้งให้ประชาชนและทุกภาคีมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา การทางานโปร่ งใส ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง

5.2 สนับสนุนการดาเนินการ การให้บริ การประชาชนเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและลดขั้นตอนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เพื่ ออานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่ อพัฒ นาองค์ก รและ
บุคลากรให้เหมาะสมกับงานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทศั น์ให้น่าอยู่
5.3 เน้นการบริ การการจัดการตามหลักธรรมภิบาล (หลักนิติธรรม,คุณธรรม, หลักความโปร่ งใส,
หลัก ความรั บ ผิด ชอบ,หลัก ความคุ ้ม ค่ า ) สนับ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน โดย
กระบวนการ “ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ ” โดยยึดหลักประสานความร่ วมมือ 3 กลุ่มองค์กรหลัก
คือ กลุ่ม / องค์กรประชาชน + คณะกรรมการหมู่บา้ น (กานัน,ผูใ้ หญ่บา้ น) + ประชาชนและยึดหลักความ
โปร่ งใสใช้ประชาชนดูแลส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดกลไก และระบบตรวจสอบ และติดตามประเมิ นผลการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4 ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง มีความรู้
ความเข้าใจในการปกครองตนเอง รวมถึ งการเลื อกผูแ้ ทนของตนได้อย่างเหมาะสมกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
5.5 ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกิ จการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลและการบริ หาร
ปกครองเพื่ อพัฒนาบุ ค คลากร ทั้ง สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนต าบล พนัก งานส่ ว นตาบล ลู ก จ้า ง
ประชาชน ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิงาน รวมถึ งการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
5.6 ปรับปรุ งพัฒนารายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง การจัดหา
และปรับปรุ งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสถานที่ปฏิบตั ิงานให้เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ
5.7 จัดการบริ การประชาชนโดยจัดการให้บริ การทั้งใน และนอกสานักงาน รวมทั้งการอานวย
ความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่องานต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน
5.8 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริ หารราชการและระบบ
การบริ หารการพัฒนา

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
6.1 สนับสนุนการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ บาบัดฟื้ นฟู และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการแก้ไขปั ญหาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
6.2 เพื่ อการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม และฟื้ นฟู ท รั พ ยากรดิ น รวมทั้ง การ
ส่ งเสริ ม การผลิตพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ
6.3 เพื่อสร้ า งจิ ตสานึ ก และการสร้ างเครื อข่า ยการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน โดยกระบวนการส่ ง เสริ มการ
เรี ยนรู้ การมีส่วนร่ วมและปลูกจิตสานึกให้ประชาชนอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.4 มุ่งยกระดับ คุ ณภาพชี วิต การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ การพัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

6.5 มุ่งการจัดการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นการฟื้ นฟูบูรณะ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่อาศัย การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนิ นการและร่ วมรั บ
ภาวะค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสร้างกลไกถูกระเบียบที่เหมาะสมในการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
6.6 ฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามเสื่ อ มโทรมรุ น แรง ทั้ง ทรั พ ยากรน้ า ทรั พ ยากรดิ น
ให้เหมาะสมแก่ การท่องเที่ ย ว รวมทั้ง บริ ก ารจัดการให้เกิ ดการใช้ป ระโยชน์ อย่า งเต็มที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
6.7 เปิ ดโอกาสและขีดความสามารถแก่ทอ้ งถิ่น ชุมชน และประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นการสร้างจิตสานึกและ
ใช้มาตรการเพื่อป้ องกัน ลดปั ญหาและมีส่วนร่ วมรับภาระค่าใช้จ่าย
การกาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายของผูบ้ ริ หารตามที่กล่าวมา ได้วางอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นจริ ง
ของท้องถิ่ น ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และสถานการณ์ ของประเทศในปั จจุบนั และเพื่ อให้
ผูบ้ ริ หารสามารถดาเนินนโยบายจนบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ได้ ผูบ้ ริ หารจะต้องปรับปรุ งโครงสร้าง
หน่ วยงานพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อให้การดาเนิ นนโยบายสาคัญเร่ งด่วนสามารถบรรลุ ผลทาง
ปฏิบตั ิและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง

