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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
 
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 

  
  

 
 
 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 

1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. ส่งเสริมการศึกษา 
6. บํารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียว 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 

1. มีถนนและท่อระบายน้ําท่ีได้มาตรฐาน 
2. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
3. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
4. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
8. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

 
 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  44  

เมืองประวัติศาสตร์เมืองประวัติศาสตร์  งามล้ําวัฒนธรรมงามล้ําวัฒนธรรม    ส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งเสริมการท่องเท่ียว 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างชุมชนเข้มแข็งสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มุ่มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงงสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
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4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 11    การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11    การก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ําและทางเท้การก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ําและทางเท้าา  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  การก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภค การก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาระบบน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภค 

        และการเกษตรและการเกษตร    
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 33  จัดให้มีและบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างจัดให้มีและบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 44  พัฒนาการใช้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบผังเมือพัฒนาการใช้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบผังเมืองง  
แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ี ท่ี 55  การพัฒนาระบบจราจรการพัฒนาระบบจราจร  

ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 22    การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  บําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัแนวทางการพัฒนาท่ี ฒนาท่ี 33  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 44  การป้องกันแก้ไขปัญหาและบําบัดมลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการป้องกันแก้ไขปัญหาและบําบัดมลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 33    การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การพัฒนาและส่งการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  ส่งเสริมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 33  การพัฒนาความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชนการพัฒนาความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 44  การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 44    การพัฒนาการศึกษา กีฬการพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินา และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  การส่งเสริมการกีฬาการส่งเสริมการกีฬา  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 33  การเสริมสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียนการเสริมสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน  
แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 44  การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 55    การพัฒนาสาธารณสุขการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิต 
      แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข  
      แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
      แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 33  การสังคมสงเคราะห์การสังคมสงเคราะห์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 66    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่อการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงานงใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน  
      แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 22  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 33  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 77  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  

แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางการพัฒนาท่ี 11  ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งประวัติศาสตร์ธรรมชาติและแหล่งประวัติศาสตร์ 
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  หมายเหตุหมายเหตุ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. การส่งเสริมอาชีพ 

2. การส่งเสริมการลงทุน 
3. การพาณิชยกรรม 
4. การท่องเที่ยว 
5. การคมนาคมและการขนส่ง 
6. การส่งเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
7. การผังเมือง 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1. งานสวัสดิการสังคม 
    - การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    - การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรและการกีฬา 
    - การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
3. การศึกษาตลอดชีวิต 
    - การจัดการศึกษาในระบบ 
    - การจัดการศึกษานอกระบบ 
    - การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. การสาธารณสุข 
    - ส่งเสริมสุขภาพ 
    - การรักษาพยาบาล 
    - การป้องกันและควบคุมโรค 
    - การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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ยุทธศาสตยุทธศาสตร์การพัฒนาร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  หมายเหตุหมายเหตุ  
 5. การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน 

6. การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่า 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
4. เสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานทางเลือก 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
2. การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
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4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี  

“เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี  
1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน 

 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

1.1 แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน 
1.2 รายได้และจํานวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนาและยกระดับแหล่งและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  วั ฒ น ธ ร ร ม 
การเกษตร และแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน 
2. พัฒนาบุคลากรและการบริการ
ด้านการท่องเท่ียว 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4 .  ส่ ง เ ส ริ มการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ผลิ ตสิ น ค้ า เ กษตรแล ะ เ กษตร
อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย 

2.1 จํานวนแหล่งผลิตท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน และมูลค่าสินค้าเพ่ิมข้ึน 
2.2 การใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ิมข้ึน 

1. เร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสิน ค้า เกษตร  และ เกษตร
อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร  
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังการใช้พลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสม 
4. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่าน
แดน 

3.1 มูลค่าการค้าผ่านแดนท่ีเพ่ิมข้ึน 1 .  พัฒนาประสิทธิ ภ าพระบบ
บริหารความม่ันคงชายแดน 
2. พัฒนาการค้าผ่านแดน และการ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3 .  ส่ ง เสริ มการลง ทุน ท่ี เ อ้ือ ต่อ
การค้าผ่านแดน 
 

 

ท่ีมา: กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
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4.5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า มีนโยบายการพัฒนา 10 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหาร การบริหารในหน้าท่ีความรับผิดชอบความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล ปฏิรูประบบโครงสร้างของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกสภา อบต.ลาดหญ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานให้มีทัศนะคติท่ีดี    
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และให้ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ตามอํานาจหน้าท่ี ของ อบต.ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 
2.1 เรื่องการคมนาคมและการขนส่ง จะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถ

ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความ
ต้องการของการประชาคม และภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า พร้อมกันนั้นจะ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุนในโครงการท่ีเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 

2.2 เรื่องไฟฟ้า บริการเรื่องกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติมให้ได้
อย่างท่ัวถึงตามถนนสาธารณะ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน 

2.3 เรื่องแหล่งน้ํา พัฒนา จัดหาและบํารุงรักษาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพ่ือการบริโภค 
โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพท้ังท่ีดําเนินการเองและประสาน
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

2.4 เรื่องการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดต้ังโทรศัพท์ให้มีการบริการอย่าง
ท่ัวถึง 

3. ด้านการศึกษา 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย ท้ังในด้านอาหาร

กลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมท้ังพัฒนาสถานท่ีให้น่าอยู่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน 
พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

3.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานท่ี นอกหลักสูตรทุกรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
นักเรียน 

3.3 ส่งเสริมด้านความรู้กลุ่มต่างๆ ท่ีจะจัดต้ังไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่ม
ต่างๆ 

3.4 ส่งเสริมด้านกรอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน 
3.5 จัดทุนการศึกษาให้กับผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียนในตําบลลาดหญ้า โดยให้กระจายตามหมู่บ้านตามความ

เหมาะสม  
4. ด้านการเมืองการปกครอง 

4.1 เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม ท้ังในระดับท้องท่ี ระดับท้องถ่ิน ระดับประชาชนโดยท่ัวไป โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตําบลแล้วแต่กรณี 

4.2 ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมใน
การแก้ปัญหาพ้ืนฐานของประชาชน 

4.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทํางานอย่างบูรณาการ ท้ังทางฝ่ายปกครอง ผู้นําชุมชน ผู้นํา
หมู่บ้าน และผู้นํากลุ่มต่างๆ 
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4.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหาร-
ส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไปตามโอกาสอันสมควร 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
5.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตําบล 
5.2 จัดการศึกษางาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทํางานให้เข้มแข็ง 
5.3 ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการเสริมสร้างความรู้ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ 
5.4 จัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

และแก้ปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง 
5.5 สํารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือข้ึนทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหา

งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป 
6. ด้านสาธารณสุข 

6.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจําตําบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

6.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสมํ่าเสมอและ
รวดเร็ว 

6.3 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข 
6.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ อสม. หมู่บ้าน 

7. ด้านการกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
7.1 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี พร้อมท้ังสนับสนุนการกีฬาของตําบลลาดหญ้าให้พัฒนาข้ึน

ในระดับหมู่บ้าน ระดับตําบลและระดับอําเภอรวมถึงระดับประเทศ ท้ังอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ ในด้าน
ของกีฬา 

7.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของ
สภาพผู้เล่นและสภาพพ้ืนท่ีของหมู่บ้าน 

7.3 ร่วมกับประชาชนผู้นําหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
7.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพ้ืนท่ีตําบล โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
7.5 ส่งเสริมกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

8. ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 บํารุงรักษาแหล่งน้ําอย่างต่อเนื่อง 
8.2 รณรงค์กําจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การท้ิง โดยการร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและ

สาธารณสุขประจําตําบล 
8.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้าน 
8.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยท่ัวไป 
8.5 คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก 
8.7 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมท้ังกิจกรรมทางด้านบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 
9. ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

9.1 สํารวจจํานวนผู้สูงอายุ จัดทําบัญชี เพ่ือจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ 
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9.2 สํารวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือหางบประมาณในการช่วยเหลือ 
9.3 จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
9.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

10. ด้านอ่ืนๆ 
10.1 จัดกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ ท่ีอาจจัดข้ึนตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดผล

ท่ีได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
10.2 จัดทําโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์องประชาชนในตําบล 
10.3 จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
10.4 พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกต้อง และโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
10.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานท่ีต้ังขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าให้ร่มรื่น สะอาด 

สวยงาม 
10.6 การกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด และอยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

10.7 ดําเนินการเพ่ือยกฐานะองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า เป็นเทศบาล 
นโยบายการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า จะ

ดําเนินการไปได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     
ลาดหญ้า ข้าราชการ ลูกจ้างในองค์กร และผู้นําในชุมชนทุกท่าน จะดําเนินการในรูปแบบคณะกรรม ถือเอา
ความถูกต้อง ซ่ือสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ของประชาชนชาวตําบลลาดหญ้าเป็นท่ีตั้ง  
 
ท่ีมา: คําแถลงนโยบายของ นายชูชาติ   เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ท่ีแถลงต่อ         
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 
 
 
 
 

 


