
 
 
 
 
 
 
     
 

ประกาศ องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง 
เร ื่อง   นโยบายผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

--------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ผู้บริหารท้องถิ่นฐานะผู้ดูแลภารกิจงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
ต าบล ภายใต้การก ากับดูแลของการบริหารราชการส่วนกลาง ซ่ึงได้ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการและ
ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขอบเขตด้านและทุกมิติด้าน
ของการพัฒนาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้ารัฐ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง 

 1. นโยบายดา้นการเมืองและการบรหิารบคุลากร 
   การพัฒนาการเมืองและการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้อ งถิ่น 
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จ ะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้าง
จิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิด
ความพึงพอใจ ดังนี้  

  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่ มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน
ด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญ
ของต าบลบ้านสร้าง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้าง
ความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ เพ่ือรองรับ
การบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับ
การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน 

  1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ต้ังแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

 2. นโยบายดา้นการพฒันาสังคม 
   ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มุ่งเน้นการ พัฒนา
คนและสังคมให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของประชาชนใน
ต าบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

  2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย และจิต
สาธารณะของคนในชุมชน 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ ดีของ
ประชาชนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
  2.4 ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

  3. นโยบายการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคม เพ่ือพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้
ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้ สร้าง
งานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ 
สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 



  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
  3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงา มของ
ท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ 

 4. นโยบายพฒันาสาธารณสขุและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

   การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรง ค์ให้
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ มี
ผลต่อสุขภาพ ดังนี้ 
  4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  
  4.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
  4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่
อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่าง
เป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

  5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกจิและโครงสรา้งพื้นฐาน 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นส่วนหนึ่ง ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประชาชน อีกทั้งยังเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมศักยภา พ
ของประชาชนในต าบลให้มีความเข้มแข็งและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน ซ่ึงมีกรอบใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ ม ให้ มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนา  
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ 
  5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  

   

 



  5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.5 พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟราย
ทาง ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  5.6 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ ารุง
ทางระบายน้ า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ า ขุดลอกคลอง ท าท่อลอด รวมถึงระบบระบายน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ 

 6. นโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและอนรุกัษ์ส ิง่แวดลอ้ม 
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการด ารงชีวิ ต เ พ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อง 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  6.1 รณร ง ค์  ส่ ง เส ริ มกา รสร้ า งจิ ตส า นึ กสาธารณะทา ง ด้า นกา รบริ ห าร จั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
  6.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ  ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก า จัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6.4 ส่ ง เสริ มสนั บสนุ นกร ะบวนการ มีส่ วน ร่วมของชุ มชนในการบริห า รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การ
ลดภาวะโลกร้อน    

  6.7 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ า
ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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          (มานะ    คล้ายสิงห์) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 


