ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเป็นองค์กรหลักในพื้นที่ที่มุ่งพัฒนาให้เป็น “ตาบลเกษตร
อินทรีย์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คุณภาพชีวิตทีด่ ี มีคุณธรรม นาเศรษฐกิจพอเพียง”
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
พัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
วัฒนธรรม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
แนวทางที่ 1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
สวัสดิการและสังคม
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
สงเคราะห์
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ยากจน ถูกทอดทิ้ง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขมลภาวะ

แนวทางที่ 1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
แนวทางที่ 2 ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
ส่องสว่าง
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา
1.1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1 แผนงานปลูกฝังอุดมการณ์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุนการประพฤติ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
1.1.3 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้และเครือข่ายด้านผู้นาทางความคิด เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.4 แผนงานการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
1.1.5 แผนงานการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มองค์กร/องค์กรชุมชนพึ่งตนเอง
1.1.6 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ
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ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ต่อ)

แนวทางการพัฒนา
1.1.7 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุนการ
ดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.8 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้ได้
มาตรฐาน
1.2.1 แผนงานการปรับปรุงบารุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ
1.2.2 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.2.3 แผนงานการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และระบบฐานข้อมูล
1.2.4 แผนงานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
1.2.5 แผนงานการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร
1.2.6 แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรีย์ และ
ปุ๋ยอินทรีย์
1.2.7 แผนการจัดการลุ่มน้า (แม่น้ามูล)
1.2.8 แผนงานจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
1.2.9 แผนงานการกาหนดพื้นที่นาร่องการ
ทาเกษตรอินทรีย์
1.2.10 แผนงานการพัฒนาและจัดหาพันธุ์
ข้าวหอมมะลิที่เหมาะสมกับพื้นที่

หมายเหตุ
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ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ต่อ)

แนวทางการพัฒนา
1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการ
1.3.1 แผนงานการจัดตั้งและเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
1.3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลสถาบันเกษตรกร
1.3.3 แผนงานจัดการแหล่งเงินทุนให้เกษตรกร
1.3.4 แผนงานจัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้
เกษตรกร
1.3.5 แผนงานการเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
1.3.6 แผนงานตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่”
1.3.7 แผนงานพัฒนาและนามาใช้ “ทุนทาง
สังคม/ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น”
1.4 การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
1.4.1 แผนงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์
1.4.2 แผนงานการวิจัยตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.4.3 แผนงานส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
1.4.4 แผนงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1.4.5 แผนงานพัฒนาและจัดหาพันธุ์ข้าวหอม
มะลิที่เหมาะสมกับพื้นที่
1.4.6 แผนงานสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
เกษตรอินทรีย์
1.4.7 แผนงานส่งเสริม/ต่อยอดโครงการเดิมที่มี
อยู่แล้วให้ขับเคลื่อนต่อไปได้
1.4.8 แผนงานส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกพืช
หลังฤดูเก็บเกี่ยว
1.4.9 แผนงานการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์

หมายเหตุ
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ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2 การพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ ผ้าฝ้าย และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
2.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.1 แผนงานส่งเสริมการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย
และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.2 แผนงานสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.3 แผนงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
2.1.5 แผนงานการวิจัยและพัฒนาผ้าไหม
ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.6 แผนงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม
ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1.7 แผนงานส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมครบวงจร
2.2 การตลาดนาการผลิต
2.2.1 แผนงานส่งเสริมการตลาดผ้าไหม
ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.2.2 แผนงานการวิจัยตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้าย
และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.2.3 แผนงานสร้างเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
2.2.4 แผนงานการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผ้าไหม
ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP
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ที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว
3.1.1. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
3.1.2. แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3.1.3. แผนงานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายใน
ภูมิภาค
3.1.4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.1.5. แผนงานการสร้างเครือข่ายตลาดชุมชน
3.2 พัฒนาปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
-3.2.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
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ที่
3

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การฟื้นฟู อนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
-3.2.2 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
-3.2.3 แผนงานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
-3.2.4 แผนงานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
-3.2.5 แผนงานการพัฒนาช้างสุรินทร์
-3.2.6 แผนงานการศึกษาวิจัยด้านการลงทุน
-3.2.7 แผนงานพัฒนาและเปิดจุดผ่านแดนเพื่อ
การค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
-3.2.8 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
-3.2.9 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4.1 การฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.1 แผนงานพิทักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
สัตว์ป่า ดิน น้า และประมง
4.1.2 แผนงานสร้างเครือข่ายพิทักษ์สายน้า/ป่า
ชุมชน
4.1.3 แผนงานสร้างกระบวนการอนุรักษ์
สายน้า/ป่าชุมชน
4.1.4 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4.1.5 แผนงานสร้างกระบวนการเรียนรู้สิทธิ
ชุมชน/รักชุมชน
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ที่
4

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
4.1.6 แผนงานการจัดการขยะมูลฝอย
4.1.7 แผนงานจัดการน้าเสียชุมชน
การจัดการมลพิษทางอากาศ และเสียง
4.2 การพัฒนาปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการท่องเที่ยว
4.2.1 แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
4.2.2 แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
4.2.3 แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
4.2.4 แผนงานการควบคุมมลพิษ
4.3 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.3.1 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์
ป่า ดิน น้า และประมง
4.3.2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3.3 แผนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว
5.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5.1.2 แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
5.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม
5.2.1 แผนงานการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม ค่านิยม และกฎระเบียบสังคมที่ดีงาม
แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งคุณธรรม
จริยธรรม
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ที่
5

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
5.3 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
5.3.1 แผนงานการส่งเสริมสร้างความรู้
การดูแลสุขภาพและการนามาปฏิบัติ
5.3.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
มีสุภาพดี
5.3.3 แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือข่ายด้าน
สุขภาพ
5.3.4 แผนงานส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนา
กีฬาระดับตาบล
5.3.5 แผนงานการส่งเสริมการออกกาลังกาย
และเสริมสร้างสุขภาพ
5.3.6 แผนงานการส่งเสริมการลด/เลิก/เลี่ยง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด
5.4 ส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5.4.1 แผนงานการเสริมสร้างความมั่นคงที่อยู่
อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน
5.4.2 แผนงานการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
5.4.3 แผนงานการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
5.4.4 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคมระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล
5.4.5 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง
5.4.6 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
5.4.7 แผนงานความมั่นคงตามแนวชายแดน
6.1 การบริหารจัดการกรใช้พลังงานอย่ามี
ประสิทธิภาพ
6.1.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ
เอกชน และผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
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ที่
6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
6.1.2 แผนงานการสร้างและพัฒนารูปแบบ
ชุมชนกับการจัดการพลังงานแบบพอเพียง
6.1.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
6.1.4 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
พลังงาน
6.2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
6.2.1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
6.2.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
และการใช้พลังงานทางเลือก
6.2.3 แผนงานวิจัยพลังงานทดแทน

หมายเหตุ
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4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์
“เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตู่สู่สากล”
ยุทธศาสตร์
ลาดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
1
เกษตรอินทรีย์
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต
1.1 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้
เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานเกษตร
ได้มาตรฐาน
อินทรีย์เพื่อการส่งออก
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ
1.3 การส่งเสริมและการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
2
การพัฒนาผ้าไหม
พัฒนาผ้าไหมสุรินทร์และ
2.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตผ้าไหม
สุรินทร์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ สุรินทร์และผลิตภัณฑ์ OTOP
OTOP
ตลาดโลก
2.2 การตลาดนาการผลิต
3
การส่งเสริมและการ การพัฒนาการค้า การลงทุน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง
พัฒนาศักยภาพการค้า แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
3.2 พัฒนาปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการค้า
ท่องเที่ยว
การลงทุนและการท่องเที่ยว
4
การฟื้นฟู อนุรักษ์
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
4.1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
4.3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5
การพัฒนาสังคมที่
ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม
5.1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยั่งยืน
จริยธรรม มีสุขภาพดี และอยู่ใน 5.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สังคมอย่างมีสุข
และวัฒนธรรม
5.3 เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
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ลาดับ
5

6

ประเด็นยุทธศาสตร์

พลังงานทดแทนที่
ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพิ่มการผลิต และการใช้พลังงาน
จากธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับครัวเรือน
ชุมชน และผู้ประกอบการ

กลยุทธ์
5.4 การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชีวิต
5.5 การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิ
ปัญญาที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
6.1 การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน

4.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอสนม
ประเด็นยุทธศาสตร์อาเภอสนม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 การเสริมสร้างสังคมที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการสนับสนุนให้ภาคีทุกเครือข่าย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
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การวิเคราะห์ศักยภาพอาเภอสนม
จุดแข็ง(strength)
1.เกษตรอินทรีย์และทาการเกษตรแบบพอเพียง
2.คนในหมู่บ้านมีคุณธรรมและมีความสามัคคี
3.มีการส่งเสริมการเลี้ยงโค – กระบือ
4.มีการทาอุตสาหกรรมในครัวเรือนทอผ้าไหม/
ขยายผล/
ต่อยอดได้
5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามาก
6.มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
7.มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์
8.มีองค์กรชุมชนด้านทุนที่เข้มแข็ง
9.มีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มองค์กรด้าน
ทุนชุมชน
10.มีธนาคารข้าว กลุ่มปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์
11.เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
12.หมู่บ้านมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้

โอกาส (Opportunity)
1.รวมกลุ่มองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง
2.ลดต้นทุนการผลิต, พึ่งตนเอง, ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
3.ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน/ส่งเสริมการออม
ทรัพย์
4.กลุ่มอาชีพในชุมชนมีศักยภาพ
5.ส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ และครบวงจร
6.ทาปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองและลดรายจ่าย
7.มีการปลูกผักสวนครัว ดารงชีวิตแบบพอเพียง
8.แปรรูปข้าว และผลผลิตข้าว ให้มีเอกลักษณ์ของอาเภอ
9.จัดให้มีตลาดกลางของอาเภอ
10.ส่งเสริมการเลี้ยงโค – กระบือ
11.ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/และอาชีพเสริมอื่นๆ
12.สร้างเครือข่ายออมทรัพย์ฯให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
13.พัฒนา จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนระดับอาเภอ
14.ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการ สุขภาพคน ชุมชน
ให้เข้มแข็ง
15.มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะกลุ่มอาชีพแปรรูปสินค้า
การตลาด
16.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข

- 55 -

จุดอ่อน ( wasknesess)
1.ต้นทุนและปัจจัยการผลิตในการทานา อาชีพ
เกษตรสูง
2.ขาดความรู้ ทักษะการทางาน และชานาญในการ
ประกอบอาชีพ
3.ขาดแคลนน้า ฝนแล้งทิ้งช่วง ปัจจัยทางธรรมชาติ
ควบคุมไม่ได้
4.เป็นเมืองปิดการคมนาคมไม่สะดวก
5.ขาดการส่งเสริมอาชีพ ว่างงานหลังฤดูทานา มีการ
อพยพแรงงาน
6.ขาดแคลนเทคโนโลยี และวิชาการสมัยใหม่
7.ขาดแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
8.ขาดเมล็ดพันธ์พืชที่มีคุณภาพ
9.การสื่อสารไม่ทั่วถึง หมู่บ้านมีขนาดใหญ่
10.ที่ทากินน้อย ขาดเอกสารสิทธิ์
11.ขาดการรวมกลุ่มด้านการเกษตรที่เข้มแข็ง มี
อานาจต่อรอง
12.ขาดศูนย์การเรียนรู้ในระดับตาบล อาเภอ เป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารชุมชน

ข้อจากัด (Threats)
1.ผู้นา องค์กร ขาดการเรียนรู้โดยต่อเนื่อง
2.ขาดองค์ความรู้ การจัดการที่เป็นระบบ เพื่อไปสู่
การพึ่งพาตนเอง
3.ขาดแคลนงบประมาณ ทุนชุมชนมีจากัด
4.ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงแหล่งต้นทุน เช่นไม่มี
เอกสารสิทธิ์
5.ค่าแรงต่า ขาดแรงงาน ไม่มีที่ดินทากินของตนเอง
6.ความคิดไม่ตรงกัน ยึดติดค่านิยมความเชื่อดั้งเดิม
7.ศูนย์ฝึกอาชีพ อุตสาหกรรมในพื้นที่ มีจากัดไม่พอ
กับตลาดแรงงาน
8.ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
9.ค่าไฟฟ้า น้ามัน ข้าว ปุ๋ยแพง
10.วัตถุดิบมีราคาแพง
11.แหล่งน้าไม่เพียงพอ บางแห่งตื้นเขิน เก็บกักน้า
ไม่ได้
12.ไม่มีอาชีพเสริมรายได้ ว่างงานหลังฤดูทานา
13.ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทิ้งช่วง

วิสัยทัศน์ : สนมเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
พันธกิจ : 1.เพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4.ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 : การส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์และยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชน
ดารงชีวิตแบบพอเพียง
กลยุทธ์ : 1.เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรทาการเกษตรอินทรีย์
2.การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ การไถกลบตอซัง
4.ส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
5.ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
6.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน
7.ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการทาเกษตรอินทรีย์และวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างน้อย ร้อยละ 40 ของ
หมู่บ้านทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : การเสริมสร้างสังคมที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ : 1.ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
2.ส่งเสริมการเรียนและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน
3.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม
4.การเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและทรัพย์สิน
6.การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
7.การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
8.การให้ความรู้และส่งเสริมการดาเนินชีวิตภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.การพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน มุ่งสู่หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ
60 ของหมู่บ้านทั้งหมด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมชุมชน หมู่บ้านอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ : 1.ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของสนม
2.ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเมืองสนม
3.ปรับปรุงพัฒนาสร้างภูมิทัศน์ของชุมชน
4.ส่งเสริมการจัดทาและจาหน่ายของที่ระลึก
OTOP
5.สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม สู่แหล่งท่องเที่ยว
6.ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว
7.ฝึกอบรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
8.การพัฒนาผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 30
ของหมู่บ้านทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 : ด้านการสนับสนุนให้ภาคีทุกเครือข่าย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีสุขภาพที่ดี
กลยุทธ์ : 1.ภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและประกันสุขภาพของประชาชน
2.ภาคีเครือข่ายให้การส่งเสริม ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในหมู่บ้าน และชุมชน
3.ส่งเสริมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา สันทนาการในหมู่บ้านและชุมชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านชุมชน ที่ประชาชนมีสุขภาพดี อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหมู่บ้านทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ : 1.ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน
2.การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในหมู่บ้านและชุมชน
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 60 ของหมู่บ้านทั้งหมด
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4.6 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะก่อสร้างซ่อมแซมและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ทุกด้าน ด้านการคมนาคมจะให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาแหล่งน้าซึ่งจะดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษาแหล่งน้าตามธรรมชาติ
ตลอดจนก่อสร้างแหล่งน้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในภาคการเกษตร โดยมีแผนงาน
/ โครงการ ดังนี้
1. สร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง
1.1 ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ เช่น ลาห้วย ,หนองน้าสาธารณะประจาหมู่บ้าน
1.2 ขุดสระน้าประจาไร่นาของประชาชน
1.3 ขุดเจาะบ่อบาดาล ตามไร่นาประชาชน
1.4 ขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนให้ครบทุกหลังคาเรือน
3.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง
4.สร้างและบารุงรักษาถนนทุกสายทั้งภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ในการสัญจรไปมาและด้านขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
5.ติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านให้ส่องสว่างได้
6.ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
7.สร้างและบารุงรักษาทางระบายน้าทั้งภายในหมู่บ้านและแหล่งน้าต่าง ๆ
8.ติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับ อบต. โดยตรง
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
จะสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป
อย่างกว้างขวาง
1.ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิโดยมุ่งเน้นให้ลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิต
2.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การปลูกถั่วพร้า
3.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลูกไม้โตเร็ว ,มันสาปะหลัง ,ยางพารา
4.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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5.จัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึงทั้งต่อยอด
โครงการเดิมและโครงการที่ทาขึ้นใหม่
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
7.ก่อสร้างลานค้าชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางจาหน่ายสินค้าของตาบล
8.จัดตั้งและส่งเสริมกิจการโรงสีชุมชนเพื่อแปรรูปข้าวหอมมะลิจาหน่าย
9.จัดศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทางานให้เข้มแข็ง
10.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3.นโยบายด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
จะสนับสนุนด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้
มีรายได้น้อย เด็ก สตรี เยาวชนให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน โดยมีแผนงาน / โครงการดังนี้
1.จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ ให้ครบ 100 % ทุกปี
2.ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส , ผู้ยากจน
,ผู้มีรายได้น้อย อย่างทั่วถึง
3.ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ถูกทอดทิ้ง
4.จัดสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้มีรายได้น้อย
5.จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6.พัฒนาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
7.จัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิก อปพร.ที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่
8.จัดตั้งทีมหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย
9.จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
10.ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งงานประเพณีของท้องถิ่น และวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาร่วมกันทั้ง วัด บ้าน และโรงเรียน โดยมีแผนงาน / โครงการ ดังนี้
1. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
2. จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตาบลให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการอย่างสะดวก
3. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนทุกโรงเรียน
4. สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ นักเรียน
และประชาชนทั่วไป
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5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาการ
ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ
6. ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน
7. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา , ประเพณีวัน
ลอยกระทง , ประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ , ประเพณีวันสงกรานต์ , ประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ
8. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของคณะสงฆ์ตาบลหนองอียอ
9. ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสาคัญของชาติอย่างสม่าเสมอ
5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้าน
รักษาความสะอาด ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามในชุมชน โดยมีแผนงาน / โครงการ
ดังนี้
1.เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนโดยส่งเสริมโครงการป่าชุมชน , และส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วตามหัวไร่ปลายนา
2.บารุงรักษาแหล่งน้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
3.รณรงค์รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และบริเวณภายในหมู่บ้าน ให้มีระเบียบและเกิดความ
สวยงาม
4.คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปลูกจิตสานึกให้ประชาชน
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการต่าง ๆ โดยจะนาหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ โดยมีแผนงาน / โครงการ ดังนี้
1.ดาเนินการขอปรับขนาด อบต.จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
2. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
3.ปรับเปลี่ยนขบวนการหรือวิธีการทางาน ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยนาหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน
4.สร้างขวัญกาลังใจและเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน , ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท โดย
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
5.ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร , สมาชิกสภา ฯ , พนักงาน และข้าราชการ ได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ
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6.ก่อสร้าง , ปรับปรุง สถานที่ทางาน , ห้องประชุม เพื่อรองรับการปรับขนาดจาก อบต.ขนาดเล็ก
เป็น อบต.ขนาดกลาง
7.ปรับภูมิทัศน์บริเวณ อบต.ให้น่าอยู่ สะดวกต่อการมาติดต่อราชการของประชาชน
8.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อ
ความคล่องตัวในการทางาน
7.นโยบายด้านสาธารณสุข
จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดาเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
1.ร่วมกับสถานีอนามัยจัดทาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนตาบล)
2.ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)ในการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
3.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
4.สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
5.สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)อย่าง
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

8.นโยบายด้านการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
จะสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของตาบลหนองอียอให้มีความก้าวหน้าในทุกระดับและจะส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
1.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี
2.ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่มีการจัดการแข่งขัน
3.ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ
4.สนับสนุนการจัดตั้งชมรมเพื่อดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ
5.ส่งเสริมการออกกาลังกายแก่เด็ก , เยาวชน , ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการ
ของผู้เล่นแต่ละหมู่บ้าน
6.สนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาประจาหมู่บ้าน
7.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการออกกาลังกายให้กับชมรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
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9.นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทากิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการ
ประชุมการแก้ปัญหาในพื้นฐานของประชาคม
2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทางานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นาชุมชน และผู้นากลุ่ม
ต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่ผู้บริหาร,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล , พนักงานส่วนตาบล ,ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอัน
ควร
10.นโยบายด้านบริการสาธารณะที่ได้รับถ่ายโอน
ดาเนินการบริหารกิจการบริการสาธารณะที่ได้รับถ่ายโอน
1. นมโรงเรียน สังกัด สพฐ. จากชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6
2. นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ
3. อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. จากชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6
4. อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ
5.เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ10,000 บาท

