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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนหนองแสง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตามประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งให้กระผม นายอวยพร รุประมาณ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็ น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แสง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ใน ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแสง นั้น
ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับให้การสนับสนุน มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับ
กระผมในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตาบลหนองแสงในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี และ
ขอยืนยันถึงความในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อตั้งใจที่จะทาหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชาว
ตาบลหนองแสงด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา บ้านของเราให้มีความก้าวหน้า เกิดความพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยความพร้อมและจะขอทาหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทางานการทางาน
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดสิ่ง
เสพติด มีจิตสานึกทางจริยธรรม ก้าวนาประชาธิปไตย ก้างไกลการศึกษา พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยนาหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรม ก้าวนาประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึก ษา พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยนา
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมภิบาล มาใช้ในการพัฒนาตาบลหนองแสง ซึ่ง สัญ ญาประชาคมที่
กระผมได้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจ อันสาคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทางานเพื่อ
ประชาชนได้รับความรู้ความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ยงั่ ยืน
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชนชนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบ ล
เพื่อให้นายกองค์ การบริหารส่วนตาบล นโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้ง นี้ใน
สามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกนองแสง และในวรรคสามมาตรา เดี่ยว
กัน ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อการแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงให้กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่คนที่มาประชุมกันด้วย ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

กระผม นายอวยพร รุประมาณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ขออนุญ าตเรียนเชิญ ท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบ โดยทั่วกัน
ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง
ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหาร
ตาบลหนองแสง ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ถูกกาหนดให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้แผนพัฒนาตาบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของปนระชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงการมีส่วนร่วมของระชาชน นโยบาย กระผมจะ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงในวันที่ ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกล่าวข้างต้น โดย
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ด้านไว้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างบ้านเมืองน่าอยู่แบ่งเป็น 5 ด้าน
ดังนี้
1.1 ด้านกายภาพ แนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและ
การเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้
การสร้างบารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรั บปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตลอดปี เช่น ดาเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ และถนนที่เชื่อมต่อ
ระหว่ า งหมู่ บ้ า นหรื อ มี ลั กษณะเป็ นเครื อ ข่ ายในการเชื่ อ มโยงกั บ แผนโครงการเป็ นถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การ
ขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
1.2 การสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.3 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้าประปา และผลิตระบบประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้ประชาชนในการอุปโภค-บริโภค
1.4 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ที่ตาบลหนองแสงให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.5 ด้านการเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนา
การสนับสนุนส่งเสรอมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า จัด
ให้มีศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรับรองประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเข้มแข้งกลมอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน
ให้แต่ละครอบครัวมีความพร้อมเพียงต่อการบริโภค
เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมน เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาด ส่งเสริมให้ประชนชนได้นา
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา แนวทางการพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแสง สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอด
ชีวิตและมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและเสริมสร้างรายได้โดย ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างคน
ดังนี้

ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาพร้อม
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตาบลหนองแสงให้ดีขึ้น ในด้านสัง คมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้น ย้าเป็นอย่างยิ่ง
ส่ง เสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตาบลหนองแสง เช่น งานประเพณีลอย
กระทง งานประเพณีสงกรานต์
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อสารการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
เฝูาระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบบ จัดทาผลสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกาลังกาย
พร้อมเด็ก
ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่ม ชมรมกีฬานิดหน่อยๆ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กศูนย์
ภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 คือ ร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
พัฒนาการ/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
ส่ง เสริ ม สนับ สนุ นการพั ฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้ ง ในระบบนอกระบบ ตามอั ธยาศั ย และการ
ด าเนิ น งานเรื่ อ งการศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย 3-5 ปี ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาในทุ ก ๆด้ า น และการพั ฒ นาวิ ช าการสู่
มาตรฐานสากล
ส่ง เสริมสนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าเครือข่ายต่างๆ ในก ารเรียนรู้
ส่งเสริมการสนับสนุนการวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ ยาวชน
ประชาชน ได้รับโอกาสการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการจัดทาแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม องค์กรชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการการสร้างสุขภาวะ แบบองค์รวมและสร้าง
สังคมอยู่ดีมีสุข
สนั บ สนุ น โครงการส่ ง เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของประชาชนทุ ก กลุ่ ม อายุ ให้ ส วั ส ดิ ก ารแก่ ค นชรา ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมปูองกันและการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพแม่ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้ทารกมีการพัฒนาการทางสมองและ มีการเจริญเติบโต
ทางร่างกาย
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข ปพร. อสม.1 ทีมกู้ภัย มูลนิธิร่วม
กตัญญู และองค์กรเอกชน ในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ปุวยได้อย่างทันท่วงที
รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตรสาธารณะของคนในชุมชน
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แนวการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ได้แก่ การ
สนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ และร่วม รับผลประโยชน์ เพื่อ
ประชาชน ชาวตาบลหนองแสงตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนปูองสถาบันบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นทุกแห่ง ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
เร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียกายร้านแรงต่อราษฎรในเขตตาบลหนองแสง
เน้นการบริหารราชการแบบปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชนชนเข้ามีส่วนรวมในการบริหารการบ้านเมืองขึ้น โดย
ให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นความปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลัง ใจข้าราชการและปฏิบัติงานของ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสียสละ ผล
การปฏิบัติงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับได้
มุ่งเน้นพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทางาน เพิ่ม
แนวความคิดในการพัฒนาตาบลหนองแสง เพิ่มมากยิ่งขึ้น
บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยการคลัง โดยหลักธรรมภิบาล
ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคาร สานักงานที่ทาการบริหารตาบลหนองแสงและพัฒนา รวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในรอบประชุ ม การรองรับแขกบ้านแขกเมือง
และกิจกรรมต่างๆ ของตาบล
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติของพนักงานและเจ้าหน้าที่
พัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบหอกระจายข่ า วของต าบล ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ต าบลเพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้าน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการปูองกันสาธารณภัย
ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้ง ภา ค
ราชการให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาตาบล
ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาฐาน ด้วยการส่งเสริมการศึกษา การ สร้าง
กระบวนการและเรียนรู้การจัดความรู้เพื่อพัฒนาและการยกระดับให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อ
รองรับการบริการแต่ละด้านให้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ส่งเสริมการสนับสนุนกระบวนการร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบไกลไกการทางานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจาทาแผนพัฒนา ติดตามตรวจสอบการทางานองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแสง
ประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางานทั้งคู่ของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอประจันตคาม และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเอกชน องค์พัฒนาเอกชน
ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการปูองกัน ปราบปรามและบาบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการการแข่งขันกีฬา
ในระดับหมู่บ้านและตาบล ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ และทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

จั ด ให้ มี และส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และระบบรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ยยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง มีนโยบายในการ
ฟื้นฟูสภาพและการปูองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดังนี้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตาบลหนองแสงเห็นคุณค่า
และจิตจานึก จัดระบบศูนย์รวมใจการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติ แหล่ง
น้าสร้างขึ้นให้ดีอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นค่า และมีจิตสานึกรักหวนแหนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพสวยงาม
บริการและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกปุาชุมชนและการบริหารจัดการ
ปุา สร้างความสาคัญของชุมชนให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนโครงการถนนสวย สานักงานน่าอยู่ และอาคาร
สาธารณประโยชน์ตลอดจนโครงการหน้าบ้านหน้ามอง
ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินที่เป็นพื้นที่สีเขียว สาหรับบนพื้นที่สร้างความสด
ชื่น และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแยกขยะแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอันนาไปสู่การ
จัดการขยะฐานศูนย์การพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังนี้
Reduce คือการลดใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง
Reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้นค่าที่สุด โดยการนาสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้า
Recycle คือ การนาหรือแรกเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ยุทธศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมภูปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตารายาพื้นบ้าน
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้าน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ จัดหา หรือพัฒนาแหล่งน้าขาดน้าใหญ่ เพื่อ
เป็นแหล่งน้าต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตร หรืออุตสาหกรรม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
รณรงค์ปลูกจิตรสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนาหรือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และปุาไม้ตามแนว
พระราชดาริ
การกาหนดนโยบายราชการขององค์กรปกครองส่วนตาบลหนองแสง ดังกล่าวได้ว่าอยู่พบนควาเป็นจริง
ของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้สามารถนาเนินนโยบายเปูาหมาย
กาหนดไว้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติง านอย่างโปร่ง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงกล่าวข้างต้นสาเร็จ
ต้องได้รับความร่วมมือมือจาก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แสง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน และข้าราชการพนักงานส่วนตาบล
พนั ก งานจ้ า งในฐานะปฏิ บั ติ งานในการขั บ เคลื่ อ นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ จาก
ประชาชนในตาบล ซึ่ งกระผมในฐานะที่เป็ นผู้ ไ ด้รั บการเลื อกตั้ง จากประชาชนชาวตาบลหนองแสง ใน
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแสง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตาบลหนอง
แสง กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ถูก
กาหนดตามอ านาจหน้ าที่ต ามกฎหมายก าหนดไว้ แผนพัฒนาตาบล และต้อ งเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายที่กระผม
จะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในวันนี้ ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น
โดยกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ด้านไว้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
กรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างบ้านเมืองที่น่าอยู่ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
การเกษตร และส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ ม าตรฐานและตอบสนองความต้ อ งการ ของประชาชนอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้
ขยายเขตไฟฟูา ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขต
ตาบลหนองแสงให้ครอบคลุมทั่วถึง การสร้างบารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ
ปรับปรุงเป็นถนนมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี เช่น ดาเนินการปรับปรับถนนที่
ได้รับการถ่า ยโอนจากหน่วยต่ างๆ และถนนที่ เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมี ลักษณะที่เป็ นเครื อข่ายในการ
เชื่อมโยงการเชื่อมโยงบ กับแผนโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือลูกรังบดอัดปรับเกรด
ให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไป
การสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่ อ
ใช้ในด้านการเกษตรครอบคลุมอย่างทั่วถึง
ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้าประปา และผลิตระบบประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนได้น้าประปาในในการอุปโภค- บริโภค
ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตาบลหนองแสงให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2. ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การลงทุ น และพาณิ ช ยกรรม โดยสร้า งระบบเศรษฐกิ จ ที่ ดี มั่ น คงส่ ง เสริ ม การค้ า จั ด ให้ มี
ศูนย์กลางจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุน อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหรรมขนาดย่อม
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาชนอาเชียน ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการรวบรวม/ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนตาบล จัดตั้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตาบล (oTop)

ส่ง เสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการรวบการผลิตและจาหน่าย
สนับ สนุ นส่ งเสริ มการทาเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือ กและเกษตรอิ นทรีย์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
กระบวนการรู้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบท่อส่งน้าสาหรับ การเกษตร การทานา
ส่งเสริมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดย ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตาม
แนวทางพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ให้แต่ละคนครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค
ขั้นตอนที่ 2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจหรือชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมดยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาด
ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา แนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และ
ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และปัญญาเป็นทุนไว้สร้างรายได้โดย ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน
ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตาบลหนองแสงให้ดีขึ้น ในด้านการสังคมให้แก่เด็ก
ส่ง เสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ให้เอกลัก ษณ์โดดเด่นของตาบลหนองแสง เช่น งานประเพณีลอย
กระทง งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เป็นต้น
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ให้แก่แหล่งเรียนรู้และแหล่งรายการรายได้ของประชาชน ส่งเสริม
สนับให้เด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนได้รับและเรียนรู้ ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ยั่งยืน
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อ การศึกษาให้แก่ โรงเรียนเขตพื้นที่ สนับสนุนและ
ส่ง เสริมให้ประชาชนในตาบลหนองแสง มีค วามรู้เกี่ยวกับ โรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้ ง สามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ เฝูาระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ตาบลหนองแสง ส่งเสริม
ให้ประชาชน ในตาบลหนองแสง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายในเขตตาบลหนองแสง
โดยจัดทาสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกาลังกาย พร้อมเครื่องเล่นเด็ก
ส่ง เสริมให้มีสนามกีฬาและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่ ม ชมรมกีฬา นิดต่าง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ไ ด้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และดาเนิน เรื่องการศึกษาให้กับเด็กวัย
อายุ 3-5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาใน ให้ได้รับ การพัฒนาในทุกๆด้าน และพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมสนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้การสืบค้นข้อมูลและ เข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้
ส่ง เสริม สนับ สนุ นการสื บสานวั ฒนธรรม ประเพณี วิธี ชุ มชนและภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาให้เยาวชน ประชาชนได้รับโอกาสอย่างถูกต้องและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึง

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตาบลหนองแสงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นศูนย์กลางพัฒนา
ส่งเสริมการจัดทาแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไ ข
ปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของ
การสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัค ร
สาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนการครอบคลุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมดูแลสุขภาพและลูก
ตั้งอยู่ในครรภ์ เพื่อทารกมีการพัฒนาทางสมองและการเจริญเติบโตของทางร่างกาย
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข ปพร. อสม.1 ตาบล1 ทีมกู้ภัย มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู และองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉิน และองค์กรเอกชนในช่วยการกู้ภัย ฉุกเฉินผู้ปุวย
ทันท่วงที
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมมาภิ
บาล ซึ่ ง มุ่ ง สั ม ฤทธิ์ ข องงานเป็ น หลั ก ดั ง นี้ จึ ง มี แ นวนโยบาย ดั ง นี้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปกครอง ระบบ
ประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน
โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ และร่วมผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตาบลหนองแสง เพื่อประสิทธิภาพ
ของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
ปรับกระบวนการ หรือวิธีการทางาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยเป็นอีกวิธีหนึ่งกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วม
ปฏิบัติและตรวจและตรวจสอบติดตามประเมินผลงานปฏิบัติงาน
สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลังให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ
มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบล ทักษะและมีประสบการณ์ใน
การทางาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตาบลหนองแสง เพิ่มให้ยิ่งขึ้น
บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาธรรมภิบาล
ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสานักงานที่ทาการบริหารส่วนตาบลหนองแสง รวมปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง จะต้องพัฒนา/ ปรับปรุงอาคาร (หอประชุม อบต.) ให้ไ ด้
มาตรฐานระดับตาบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกบ้านแขกเมือง และกิจกรรมต่างๆของ
ตาบล จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่
พัฒนา/ ปรับปรุง ระบบหอกระจายข่าวตาบล ให้มีประสิทธิภาพ รอบคลุมและทั่วทั้งตาบลเพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันฝุายเรือน (ทั้งด้าน บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความรู้ ความสามารถในเรื่องการปูองกันสาธารณภัย
ส่งเสริมเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้ง
ราชการภาคราชการและภาคราชการภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีด้วยกันตาบล
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ด้วยการ เสริมสร้างสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการและพนั ก งาน พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการพัฒนากระบวนการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรับรองการบริการแต่ละด้านให้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนมีส่วนการบริหารและการเมืองภายใต้ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการ
ทางานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาแผน ติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประสานเพื่อก่อให้เกิดความการสร้างเครือข่ายการทางานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อื่นๆ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการปูองกัน ปราบปรามและบาบัดยาเสพรวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับหมู่บ้านและตาบลขอให้ประชาชน
จัดให้มี และส่งเสริมความปลอดภัยระบบรักษาระบบความสงบเรียบร้อยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ
และการปูองกัน เสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดังนี้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรงค์ให้ประชาชนชาวตาบลหนองแสงเห็ นคุณค่าและ
จิตสานึก จัดสร้างระบบศูนย์รวมใจการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาพัฒนาและรักษา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยธรรมภิบาล
ซึ่งมุ่งสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวโยบาย ดังนี้
ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านได้แก่
การสนับสนุนประชาชม โดยการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตาบลหนองแสง
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นทุกแห่ง ในกรณีมีเหตุจาเป็น อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตาบลหนองแสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพ สถาบันการบริหารส่วน
ตาบลหนองแสง ให้ประชาชนยอมรับและความเชื่อถือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทางาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจการบ้านเมืองที่ดีมาก
ขึ้น โดยให้ประชาชน และแสดงความเห็นรวมปฎิบัติงานตรวจสอบการติดตามประเมินการปฎิบัติงาน
สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ที่
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสนะ ผลการปฏิบัติงานเด่น และเป็นที่ยอมรับ
มุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในก ารทางาน เพิ่ ม
แนวคิดในการพัฒนาตาบลหนองแสงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

