
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1.1 เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กรในชุมชน เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต าบลไกรนอก ให้มีความกว้างขวางต่อไปในอนาคต 
1.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทาง ที่มีอยู่เพื่อด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้คงสภาพพร้อมใช้งาน 
1.3 ปรับปรุงการให้บริการเก่ียวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผู้มาติดต่อราชการ ประเภท 

ต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
1.4 ประสานงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระดับอ าเภอ จังหวัด กรม กระทรวง ขอสนันสนุนงบ

ประมาณ เพ่ือใช้การพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างสาธารณูปโภค 
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน 
2.2 ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอกับความต้องการ 
2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า เพื่อการเกษตร 
2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
2.5 จัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 พัฒนาคุณภาพ และการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3.3 สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.4 พัฒนาศักยภาพ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีวัสดุ 
ครภุัณฑ์ อย่างพอเพียง เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ 
พึงพอใจ 

3.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.6 ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.7 ส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกชนิด 
3.8 ส่งเสริมบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
4.2 คุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
4.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน เช่น อปพร.  
4.4 ปรับปรุงระบบจราจร ในชุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยการติดตั้งไฟกระพริบ และป้ายค าเตือน

ต่าง ๆ  
4.5 ส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านปราบปราม 

การป้องกัน และการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติด 

 

 



 

5. ด้านการส่งเสริมและการลงทุน 
5.1 สนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน การประกอบอาชีพของราษฎร 
5.2 ส่งเสริมให้ราษฎรทุกหมู่บ้าน มีอาชีพเสริม 

6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย 
6.2 รณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชน เห็นคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุน สถานที่ออกก าลังกาย 

7. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.1 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย 
7.2 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ 
7.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ งานท าบุญตักบาตร 
7.4 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการเขช้าค่ายอบรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความร่วมมือกับ

วัด โรงเรียน 
8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

8.1 จัดบรรยากาศ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชน
ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก “การบริการคืองานของเรา” 

8.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

8.3 การบริหารราชการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึน 
โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

9. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 9.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 9.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครง 
สร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระ
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 9.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก. จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 9.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ 
 
 
 
 



 
 
 9.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอกเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 9.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

9.7 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไกรนอก 
 9.8 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุโขทัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.9 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 9.10 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
          9.11 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  


