
นโยบายผู้บริหาร ของเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
แนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
1.1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
1.2. จัดการบริการเชิงรุก และจัดการบริการเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
1.3. สร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
1.4. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดท าแผน โครงการ 
ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
1.5. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบ
และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์ 
1.6. จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7. ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจัด
สวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
1.8. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาท และหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
บ้านเมือง และอ านาจการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
1.9. จัดโครงการตู้รับความคิดเห็น เพ่ือรับฟังและรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน 
1.10. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกระดับ และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
2.1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและด าเนินการด้านการศึกษาให้
สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
2.2. ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
2.3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกองค์กร 
2.4. ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น 
2.5. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล จัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนแลผู้ด้อยโอกาส 
อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.6. ก าหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.7. จัดให้มีเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2.8. ส่งเสริมให้มีโครงการหน้าบ้านสวยงาม เทศบาลหน้าอยู่หน้ามอง ในการรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ความสวยงามของหน้าบ้านอย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นระเบียบร่วมกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในเขตเทศบาล 
2.9. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 
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3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1. ส่งเสริมสินค้าท่ีผลิตจากชุมชน และสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนาแรงงานเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด
และแรงงานในท้องถิ่น 
3.3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ าล าคลอง และทิวทัศน์อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.4. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและท่ัวถึง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริม
การลงทุน 
3.5. ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานพัฒนารายได้OTOP เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
3.6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิทยากร นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ความรู้แนะน าแก่กลุ่มอาชีพ 
4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1. ด าเนินการก่อสร้างถนนทางเท้าที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคม 
4.2. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง เสียงตามสายตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะลานกีฬา ฯลฯ อย่างทั่วถึง 
4.3. ด าเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ าตามถนนต่างๆ ในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง และระบาย
น้ าจากชุมชน 
4.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการบริการด้านการประปา ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
อย่างพอเพียง และทั่วถึงในเขตเทศบาล 
4.5. จัดระบบการจราจรในเขตเมืองให้มีความสะดวก ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
4.6. จัดท าผังเมืองเฉพาะ เพ่ือให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางท่ีชัดเจนจนเป็นไปอย่างมีระบบ 
4.7. วางแผนแม่บทพัฒนาสิ่งแวดล้อมผังเมืองแบบองค์รวมทั้งระบบให้มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนรวมในงานนโยบายละแนวปฏิบัติสิ่งแวดล้อม 
4.8. สร้างจิตส านึกต่อการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ดูแล ปรับปรุงสวนสาธารณะใน
ทุกแห่งที่เกิดความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สอดคล้องกับความคิดเห็นประชาชน 
5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5.1. การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด จึงต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน และครู เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการยกระดับทั้งการเรียนและสังคม 
5.2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาในท้องถิ่นทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
5.3. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการกีฬา และจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ ๆ โดยการว่าจ้างผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์มาให้การฝึกอบรมแก่เยาวชนผู้ที่สนใจ 
5.4. ส่งเสริมให้สถาบันศึกษา ตลอดประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู่ในกรอบประเพณีท่ีดีงาม 
รวมทั้งสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมตามท่ีเทศบาลจัดให้มีข้ึน 
5.5. จัดให้มีกิจกรรมส าคัญทางศาสนา จารีตประเพณี ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อันเป็นรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน 
5.6. ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5.7. การศึกษานอกสถานที่ โดยน านักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชนที่มีองค์ความรู้ในการพ่ึงตนเองตามแนว
พระราชด าริ 



6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  ทั้งการเรียนรู้เรื่องขยะกับมลภาวะและการมี
ส่วนร่วมแปรสภาพขยะให้เป็นรายได้ 
6.2. วางระบบการก าจัดขยะโดยไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และท าลายมลภาวะต่อประชาชนในเขตเทศบาล 
6.3. สนับสนุนปรับปรุงการสร้างท่อระบายน้ าทิ้ง ไม่ให้น้ าท่วมขัง มีกลิ่นเหม็น ให้มีประสิทธิภาพ 
6.4. สร้างเสริมภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ตามริมทางเท้าให้เป็นระเบียบและสวยงามน่าดู น่าอยู่ 
6.5. รณรงค์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการก าจัดหนู แมลงสาป แมลงวัน รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะน าโรค 
6.6. จัดให้มีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือให้ร่วมกันรับผิดชอบ
ดูแลความสะอาด และอนามัยของชุมชน รวมทั้งมลพิษที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังท้องถิ่นให้ปลอดภัยจากมลพิษอย่าง
ยั่งยืน 
6.7. สนับสนุนการพ่ึงตนเองด้านการรักษาสุขภาพ การออกก าลังกายเป็นสุขภาพทางสังคมที่เข้มแข็งควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวนดังกล่าวเป็นนโยบาย  วิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหัวใจของความส าเร็จในการพัฒนาบ้านเมือง และผลประโยชน์สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 


