
พนัธกจิ (MISSION) 
1.    จดัใหมี้การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
2.    พฒันาชุมชนใหน่้าอยูแ่ละเขม้แขง็ 
3.    พฒันาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนมีความกินดีอยูดี่แบบพอเพียง 
4.    ส่งเสริมการศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  นนัทนาการ  สาธารณภยั  ตลอดจนส่งเสริม

อนุรักษ ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
5.    อนุรักษ ์ พื้นฟู  รักษาสภาพแวดลอ้ม  ทรัพยพ์ยากรณ์ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  ควบคู่กบัการวางผงัเมืองท่ีดี 
6.    ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
       1. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
       ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล โดยมีแนวทางดงัน้ี 
       1.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลกัและทางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น โดยจะปรับปรุง
ใหเ้ป็นถนนท่ีไดม้าตรฐาน ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดปี เช่น ด าเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรั้บ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้นหรือมีลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการ
เช่ือมโยงกบัแผนงานโครงการ ใหเ้ป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังอดับดแน่น หรือ
ปรับเกรดใหมี้สภาพดีข้ึน สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินคา้ทางการเกษตร
และการพานิชใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพื่อเป้การกระจายความเจริญไปยงัทุกท่ี 
       1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน ้าประปาหมู่บา้นใหค้รอบคลุมทั้งต าบล การก่อสร้างและปรับปรุงประปา
หมู่บา้น พร้อมวางระบบท่อส่งน ้าทุกหมู่บา้น การขยายเขตประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บา้น 
สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บา้น 
       1.3 สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพฒันาแหล่งน ้าเพื่อใชใ้นการ
อุปโภค บริโภคหรือเพื่อใชใ้นดา้นการเกษตรใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึง 
       1.4 ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิค วชิาการเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล บุคลากรในการพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กบัหมู่บา้นในพื้นท่ีต าบลโนนหนามแท่ง 
       1.5 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นท่ีใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง 
       1.6 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นท่ีต าบลโนนหนามแท่งใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง 
 
 
 



       2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะส่งเสริมสนบัสนุนและผลกัดนัใหมี้กระบวนการสร้าง
รายไดล้ดรายจ่ายใหก้บัประชาชนทุกกระดบั โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศกัยภาพ
ของชุมชนในระดบัฐานรากของต าบล โดยมีแนวทางดงัน้ี 
       2.1 สนบัสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีดี มัง่คงส่งเสริมการคา้ จดั
ใหมี้ศูนยก์ลางจ าหน่วยสินคา้ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม 
       2.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง 
       2.3 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชนโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
       2.4 ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ราษฎรใน
ทอ้งถ่ิน 
       2.5 จดัตั้งกองทุนกูย้มืเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็นการแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ในการท่ีขาดเงินทุนใหแ้ก่ราษฎรในต าบลโนนหนามแท่ง 
  
       3. นโยบายดา้นสังคม 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหต้ าบลโนนหนามแท่งเป็นชุมชน
ท่ีปลอดภยั น่าอยู ่และพฒันาเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของประชาชนและเยาวชนในต าบลใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนและสร้างโอกาสใหทุ้กคนไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีแนวทางดงัน้ี 
       3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู ่และการสร้างความเขม้แขง็และความสามคัคีของชุมชน 
       3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองคก์รต่างๆ ในต าบล 
       3.3 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาครอบครัว สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็และความอบอุ่นใหแ้ก่ครอบครัว 
       3.4 สนบัสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในต าบล 
       3.5 ใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเด็กนกัเรียนท่ีขาด
แคลน 
       3.6 ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผูสู้งอาย ุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม  
       3.7 ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายซ่ึุงเป็นผูมี้รายไดน้อ้ยและผูย้ากไร้ 
       3.8 สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัยาเสพติด 
  
 



       4. นโยบายดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนาแท่ง จะส่งเสริมและสนบัสนุนระบบสาธารณสุขใหมี้ประสิทธิภาพ
และมีความเขม้แขง็ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาชนในต าบล ใหมี้สุขภาพแขง็แรง ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
       4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานใหมี้ความเขม้แขง็ 
       4.2 สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรสาธารณสุขต าบล 
       4.3 สนบัสนุนและส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบลโนนหนามแท่ง มีความรู้เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ 
พร้อมทั้งป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ได ้
       4.4   ส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบลโนนหนามแท่ง มีสุขาพร่างกายแขง็แรง ส่งเสริมใหมี้การเล่นกีฬา
และการออกก าลงักาย 
       4.5 สนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติชาวต าบลโนนหนามแท่ง ตามยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข 
       4.6 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์ 
       4.7 ปรับภูมิทศัน์สถานท่ีส าคญั และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนสาธารณะ 
       4.8 การพฒันาจดัสร้างท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูในต าบล 
       4.9 รณรงคส์ร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุด โดยส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน สนบัสนุนกิจกรรม การอนุรักษแ์หล่งน ้าธรรมชาติ การตรวจคุณภาพน ้าสนบัสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษป่์าชุมชน 
  
       5. นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและกีฬา 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ของประชาชนในต าบล การพฒันาระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพื่อการ 
เรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และรักษาประเพณีทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนืโดยมี
แนวทางดงัน้ี 
       5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง 
       5.2 พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหน่้าอยูแ่ละใหมี้ประสิทธิภาพ 
       5.3 ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ 
       5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาใหห้ลากหลายและทัว่ถึง 
      5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในต าบล 



       5.6 ส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของต าบลโนนหนามแท่ง เช่น งาน
ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา งานประเพณีสงกรานต ์งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
       5.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศาสนา ศิลปวฒันธรรม ศิลปวตัถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
       5.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนไดศึ้กษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
       5.9 สนบัสนุนมีสนามกีฬา และมีการจดัแข่งขนักีฬาในระดบักีฬาในระดบัหมู่บา้นและต าบลเพื่อให้
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
  
       6. นโยบายดา้นการท่องเท่ียว 
       6.1 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
       6.2 ฟ้ืนฟูเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาทอ้งถ่ิน ประเพณีและวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชน 
       6.3 การพฒันาแหล่งน ้าธรรมชาติใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียว 
       6.4 พฒันาบริเวณแหล่งน ้าธรรมชาติใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นศูนยธ์รรม
ชุมชนและพฒันาใหมี้กลุ่มอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดข้ึนในบริเวณแหล่งน ้ าธรรมชาติ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นชุมชนของต าบล 
  
         7. นโยบายดา้นการเมืองการบริหาร 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะบริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้ความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดงัน้ี 
       7.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดย
มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนประชาคมองคก์รประชาชน โดยการ “ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวต าบลโนนหนาแท่ง 
       7.2 ใหค้วามร่วมมือช่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกแห่งในกรณีท่ีเหตุจ าเป็น
เร่งดว้นอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
       7.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพนัธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบนัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ใหป้ระชาชนยอมรับและใหค้วามเช่ือถือ 
       7.4 ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวธีิท างาน โดยน าการบริหารงานแนวใหม่มาใช ้มีการจดัการระบบ
การบริหารและลดขั้นตอนในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนดว้ยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
       7.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยดึหลกัการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานโดยด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
  



       7.6 เนน้การบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ิน
มากข้ึน โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบติังานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติั 
       7.7 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวญัและก าลงัใจใหข้า้ราชการและผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนหนามแท่ง ท่ีปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบติังานดีเด่นและเป็นท่ียอมรับ 
       7.8 สนบัสนุนเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน สมาชิกสภาฯ และผูบ้ริหาร ใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมไดเ้พิ่มพนู
ความรู้ทกัษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิง่ข้ึน 
       7.9 บริหารการคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวนิยัทางการคลงั 
       7.10 พฒันารายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดส้ะวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
       7.11 ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
       7.12 ปรับปรุงหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งใหมี้มาตรฐาน พร้อมท่ีจะจดั
ประชุมในระดบัต่างๆ 
       7.13 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หนา้ท่ีใหพ้ร้อมปฏิบติั
หนา้ท่ีบริการประชาชน 
 


