ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
“ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นาพาความรู้
มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ
ของ อบต.
พันธกิจที่ 5 พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการทางานของ อบต. ให้บริการดี มีความใส
สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจน
ลดลง
2. พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
4. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและ
ทั่วถึง
5. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓๙

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและสร้างรายได้
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร
3. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
พันธกิจ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นเงินรายได้ของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและสร้างรายได้
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบ
ครบวงจร
3. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพ
ร้อยละของการส่งเสริมภาคเกษตร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับตาบล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคมของล้านนา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขและป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๔๐

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบารุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทาง
สังคมของล้านนา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมจัดการคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขและป้องกันและ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ
ควบคุมโรคติดต่อ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติดป่วย
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เอดส์ได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้าและสิ่งปลูกสร้าง
2. พัฒนาระบบประปา
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
4. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้าและพื้นที่ลุ่มน้าเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
พันธกิจ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องของ
ประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
เป้าประสงค์
การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้าและสิ่งปลูกสร้าง
2. พัฒนาระบบประปา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนถนน รางระบายน้าที่ได้รับการก่อสร้างและ
ได้รับการบารุงรักษาซ่อมแซม
จานวนระบบประปาที่ได้รับการบารุงรักษา

3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

จานวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตาบลเพิ่มขึ้น

4. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้าและพื้นที่ลุ่มน้า
เพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

ร้อยละในการพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มขึ้น

๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้พืชดินและน้า
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การควบคุมและกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
พันธกิจ
พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้
เป้าประสงค์
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบลได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า จานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์
ไม้พืชดินและน้า
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การควบคุมและกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

ระดับความสาเร็จของการควบคุมและกาจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การป้องกันปัญหายาเสพติด
พันธกิจ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง
2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การป้องกันปัญหายาเสพติด

ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการ

๔๒

ยุทธศาสตร์ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
4. ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการทางานของ อบต.ให้บริการดี มีความใสสะอาด โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
เป้าประสงค์
เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน

จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพ

3. ส่งเสริมธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรใน จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา
องค์กร เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
4. ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน จานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
การให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ)
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้
1.1 ถนน สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดย
ปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต ลอดปี โดยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของประชาคมและ
ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลพร้อมกับประสานขอความร่วมมือ ขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
1.2 ไฟฟ้า ดาเนินการสารวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้อย่าง
ทั่วถึงไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพิ่มเติมตามถนน ซอย ให้ได้รับแสงสว่าง
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มากกว่าในปั จจุบันภายใต้งบประมาณขององค์การบริห ารส่ วนตาบลและกฎหมายที่ให้
กระทาได้
1.3 แหล่งน้า สร้างและดูแลรักษาแหล่งน้า และระบบชลประทานหรือพัฒนาแหล่ งน้าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภค หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 การสื่อสาร จาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโทรศัพท์ให้ ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
1.5 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปา
หมู่บ้าน
2. นโยบายด้านการศึกษา มีดังต่อไปนี้
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็ก
ระดับก่อนปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
นักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้ นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้าน
วิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ตามความจาเป็น
3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง มีดังต่อไปนี้
3.1 เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือ
ระดับตาบลแล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาคมเข็มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทากิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการ
ประชุมการแก้ปัญหาในพื้นฐานของประชาคม
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทางานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นาชุมชน ผู้นา
หมู่บ้าน และผู้นากลุ่มต่าง ๆ
3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครองการบริหาร แก่สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร
3.5 จัดทาแนวเขตการปกครองตาบลหนองป่าก่อ
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีดังต่อไปนี้
4.1 ส่ ง เสริ ม เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชนโดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4.2 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.3 จัดโครงการกิจ กรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง
4.4 สารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป
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5. นโยบายด้านสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกองหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อ
5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่าง
สม่าเสมอและรวดเร็ว
5.3 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตาบล
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านสะอาดสวยงามน่าอยู่ เพื่อต้อนรับ AEC
6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี มีดังต่อไปนี้
6.1 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี
6.2 ส่ งเสริ ม การออกกาลั งกายแก่เด็ก ,เยาวชน ผู้ สู งอายุ โดยจัดหาอุป กรณ์กีฬาตามความ
ต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
6.3 ร่วมกับ ประชาชนผู้นาหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ในพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อโดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสาคัญทางราชการอย่างสม่าเสมอ
7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังต่อไปนี้
7.1 บารุงรักษาแหล่งน้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
7.2 รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในต าบลในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป
7.5 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
7.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหน้าบ้านสวยด้วยมือเราเป็นตาบลพัฒนา
8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มีดังต่อไปนี้
8.1 ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
8.2 ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดทาขึ้นตามความประสงค์ของ
ประชาคมโดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก
9.2 จัดแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
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10. ด้านบุคลากรสานักงานและการบริการประชาชน มีดังต่อไปนี้
10.1 พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ
ทางานโดยการนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีวิธีจัดการระบบการบริหาร และลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
10.2 จัดทาโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ตาบลหนองป่าก่อ
10.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
11. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังต่อไปนี้
11.1 ประสานความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุจากภัยธรรมชาติ
11.2 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามอานาจหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ
11.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการช่วยเหลือขั้นต่อไป
11.4 สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ ที่ประชาชนร้องขอหากอยู่ในอานาจหน้าที่
11.5 ร่วมกิจกรรมด้านบรรเทาสาธารณภัยกับส่วนราชการอื่น ๆ
11.6 จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรที่จาเป็นสาหรับงานบรรเทาสาธารณภัย

