วิสัยทัศน์(Vission)
มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้น่าอยู่
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
พันธกิจ(Mission)
1. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีแนวทางหลักในการบริหาร ดังนี้
1.1 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตํา บลโนนกาเล็น ด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม คุ้มค่า โปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.2 ปฏิรูปการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ให้มีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า
ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ให้เป็นที่ประทับใจ
ต่อผู้ใช้บริการ
1.3 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน
1.4 สร้างระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้
ตรงตามความต้องการของประชาชน
1.5 ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโดยรวม เคารพกฎหมาย เสริ ม สร้ า งความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
1.6 มีการนําเทคโนโลยีที่มันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ
ประชาชน
1.7 ส่งเสริมให้บ้านเมืองมีการเจริญเติบโตแยบบยั่งยืน ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
1.8 เน้ น การพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโนนนกาเล็ น ทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง ให้ มี
คุณภาพในการทํางานอย่างเป็นระบบ
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและหัวใจของการบริการ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแลให้ได้เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง ตามนโยบาย
รัฐบาล
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึงฃ
2.5 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

ในชุมชน

2.7 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ด้านจราจร
2.9 สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ อสม. กับ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่งและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
2.10 สนับสนุนการจัดให้มีไฟฟ้าและแสงตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง
2.11 สนับสนุนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ
3. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่งพัฒนาเพื่อส่งเสริมและบริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาสได้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา เพื่อให้เด็กได้
มีความรู้ทันสมัยและทันสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนและกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความมีจิตใจและอารมณ์ที่ดีงาม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งใน
เขตพื้นที่ที่รับบผิดชอบ
3.2 ยกระดับมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.3 ปรั บ ปรุ ง สถานที่ บ ริ เ วณโดยรอบอ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ยไผ่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและ
นันทนาการของประชาชน
3.4 ปรับปรุงสนามหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
นันทนาการและการจัดการแข่งขันกีฬาของตําบล
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเกิดความรักความสามัคคีของประชาชน
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจการคลัง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ยึดหลักความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและพัฒนาให้
เป็ น ชุ ม ชนน่ า อยู่ โดยจั ด ให้ มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นสาธารณู ป โภคที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี แ นวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 สนับสนุนประสานการขอขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงความต้องการของประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด
4.2 สนับสนุนประสานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งน้ําห้วยขยุงส่งขยายให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
4.3 สนับสนุนประสานการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
4.4 สนับสนุนประสานการก่อวสร้าง ปรับปรุงคลองส่งน้ําและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่งอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่น พร้อมส่งเสริมดูแล
รักษาทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยมรชีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

5.1 ส่งเสริมด้านการศาสนา โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่า งบ้า น วัดและโรงเรียน ให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัน
สําคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของประชาชน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพเสริมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่
ประชาชน
6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การคลัง การสร้างรายได้และการท่องเที่ยว
ด้านเศรษฐกิจชุมชน การคลังและการสร้างรายได้
มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจร การส่งเสริม
อาชีพของกลุ่มต่างๆและการจ้างงานในชุมชให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้มีการออมเงินของครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการดํารงชีพบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม การยอมรับ
และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
6.1 บริหารจัดการส่งเสริมกิจการของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
6.2 บริหารจัดการการเงิน การคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
รวมถึงความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสการสร้างอาชีพ เพิ่มความคล่องตัวและให้มีการลงทุนโดยเน้นให้คนใน
ท้องถิ่น ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโค กระบือของเกษตรกรใน้องถิ่น
ด้านการท่องเที่ยว
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ า งเอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ประเพณี ล อยกระทง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปรับปรุงสถานที่สําคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น
บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ ให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายรวมทั้งการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้ประชาชน
7. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีน โยบายเพื่อจะส่งเสริมให้องค์การบริห ารส่วนตําบลโนนกาเล็น เป็น ชุมชนท้องถิ่นที่น่า อยู่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้
7.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7.4 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ความสําคัญของครอบครัวทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและสตรีมีครรภ์
7.6 สนับสนุนจัดหาให้มีรถบริการกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยและกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

7.7 ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ให้มีความปลอดภัยจากกรณีโรคระบาดต่างๆ

