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วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

       “ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 

 
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

1.   นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 
    1.1  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างในเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

  1.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาที่เพียงพอ ทั้งในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน 
การสอน หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนทุกชนิด 

  1.3  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่นักเรียนทุกโรงเรียน ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

  1.4  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมต่อการ
ให้บริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง อย่างทั่วถึงและเพียงพออีกทั้งเ พ่ิมการตรวจดูแลสุขภาพ และ
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 

  1.5  ประสานการสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม  ให้แก่เด็กเล็ก จากบริษัทเอกชนทั้งนี้ 
เพ่ือให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและตอบแทนสังคมท้องถิ่น เพ่ือเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน  

  1.6  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ของประชาชน โดยจัดให้มีห้องสมุดชุมชน และ
พัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบลอย่างทั่วถึง 

 
 2.  นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
  2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น ประเพณีงานวันสงกรานต์ และการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุประจ าปี ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา และงานประเพณีอ่ืน ๆ ของท้องถิ่น พร้อมทั้งการปรับน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสืบสาน และพัฒนาให้คง อยู่คู่ชุมชนต่อไป 

  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้เกิดความรักในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
การอนุรักษ์ดนตรีไทย 

  ด้านกีฬา 
  จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬาแก่ประชาชนทุกวัย อย่างทั่วถึง อีกทั้ง สนับสนุนการแข่งขัน

กีฬาชุมชนห่างไกลยาเสพติด และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน 
  ด้านชุมชน 
  สนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคม และการออกหน่วย อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1  พัฒนาระบบขนส่ง คมนาคม ให้มีความสะดวก ทั้งในด้านถนน การวางท่อระบาย

น้ า ให้เพียงพอและท่ัวถึง ทั้งต าบล พร้อมต่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  3.2  ประสานโครงการขยายเขตไฟฟูา และติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เพ่ือบริการประชาชน

ให้เพียงพอต่อความต้องการทั่วทั้งต าบล 
  3.3  พัฒนาระบบการให้บริการประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ

ต่อความต้องการอย่างท่ัวถึงท้ังต าบล 
  3.4  ส่งเสริม สนับสนุน การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือการใช้เป็น

สถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน รวมถึงการพัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
4.  นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  คุณภาพชีวิตของประชาชน นับเป็นภารกิจส าคัญที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 

ต้องด าเนินการโดยมีหลักการท างานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า “คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้น หรือไม่ต่ า
กว่าเดิม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน” 

นโยบายที่กระผมได้วางไว้เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสถานีอนามัยต าบลห้วยแอ่ง 
2. สนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 
3. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควัน ก าจัดยุง แมลงวัน และการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
5. โครงการคัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูล จัดหาถังรองรับขยะและปรับปรุงสถานที่ท้ิงขยะ 

จะเห็นได้ว่า โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น นับเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน 
เนื่องมาจากคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นได้นั้นต้องเริ่มมาจากสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง และอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี จึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ ดีขึ้น 

นอกจากโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว กระผมยังเล็งเห็นถึงปัญหาด้านยาเสพติด ที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้วาง “โครงการกีฬาต้านยาเสพติด” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะเด็กและเยาวชน ถือเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 
เพ่ือเสริมสร้างการเป็นชุมชนเข้มแข็ง และปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมให้เยาชนเกิดความตระหนักถึงการรัก
ท้องถิ่น  และได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัวและชุมชน 

นอกเหนือจากโครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการอ่ืนที่ส าคัญที่จะสนับสนุน ในด้าน
คุณภาพชีวิต อีกหลายโครงการคือ 

1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีท่ีประสบภัยธรรมชาติ 
2. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรชีวภาพ 
3. โครงการปลูกปุาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
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5.  นโยบายการพัฒนาด้านอาชีพและสวัสดิการ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2558) ได้ให้

ความส าคัญกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน  เน้น
การผลิต เพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนาความรู้ 
ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จึงมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญ 

  ดังนั้นกระผมจึงได้วางนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ไว้ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ 
2. จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้การพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพรองโดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพ

ต่าง ๆ เป็นวิทยากร 
นอกจากการพัฒนาด้านอาชีพของประชาชนแล้ว การจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับ

ประชาชนถือเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งกระผมได้วางโครงการด้านสวัสดิการไว้ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ

เอดส์ 
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
3. สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร ต ารวจชุมชน อปพร. 
4. จัดตั้งศูนย์ อปพร. เพ่ือบริการพี่น้องประชาชน 

นโยบายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้านที่ได้กล่าวมาท้ังหมดข้างต้นจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝุาย ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งทุกท่าน กระผมขอความร่วมมือจากท่านในการด าเนินงาน 
และขอให้ความมั่นใจว่า นับจากนี้ไปกระผมจะบริหารงานให้เป็นไปเพ่ือความอยู่ดี มีสุขของ
ประชาชนชาวต าบลห้วยแอ่ง ดังค าขวัญที่ว่า “ทุกสิ่งเพ่ือประชา ห้วยแอ่ง” และสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาของประเทศ และของจังหวัดมหาสารคาม ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดสังคมเพ่ือการอยู่
ดีมีสุข อยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง อยู่ดี กินดี และเป็นสังคมสมานฉันท์ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1)  พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า

เกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น 
2)  ปรับปรุงร่องระบายน้ าเพ่ือไม่ให้มีน้ าขังก่อให้เกิดลูกน้ า
และมลภาวะไม่สวยงาม 
3)  ขยายเขตไฟฟูาไปตามแหล่งการเกษตร 
4)  ปรับปรุงระบบประปา / น้ าบาดาล 
5)  ปรับปรุงสะพาน 
 

2.  การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 1)  พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากส าหรับ
การเกษตร 
2)  ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุม 
3)  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หมู่บ้านและชุมชน
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 

3.  การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กรด้วยการมี  ส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละระดับให้มี
ความเข้มแข็ง 
3)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีหลากหลายทางอาชีพ
และมีความยั่งยืน 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพ่ือให้
ประชาชนออกก าลังกาย 
5)  ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
6)  สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
 

4.  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ฟื้นฟูอารยธรรม 
 

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ 
และทุกระบบ 
2)  พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้าน 
ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคมและการเมือง 
3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
หมู่บ้านและชุมชน 
4)  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

1)  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและปุาไม้ให้
ยั่งยืน 
2)  สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวง
แหนธรรมชาติ 
3)  บริหารจัดการขยะให้ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4)  ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
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