นโยบายการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลวังตะกอ
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
นโยบายดานนี้ จะพิจารณาจากเงื่อนไข ปจจัย 3 มิติ ทั้งที่เปนมิติที่เกี่ยวของภายใน
องคกร ภายนอกองคกร และภาคีเครือขาย เพื่อที่จะวางระบบการบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน พลเมืองเทศบาลตําบลวังตะกอ และสาธารณะโดยทั่วไป การจัดทําแผน
แมบทชุมชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น สูการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน
รวมทั้ง การบริหารงาน การบริหารบุคคล การบริหารการคลัง กลาวคือ
1.1 การพัฒนาองคกรเทศบาลตําบลวังตะกอ ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี และเปนหนวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ดวยการสงเสริม
สนับ สนุนการศึกษา การสรางกระบวนการเรีย นรู
และการจัดการความรู ( Knowledge
Management : KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แกผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรของเทศบาล กลุมแกนนําชุมชน
กลุมกิจกรรม และตัวแทนภาคประชาสังคม ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของเทศบาล
ตําบลวังตะกอ ที่จะตองกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และผลกระทบที่อาจเกิดจากการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในป 2558 พรอมทั้งสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานขององคกร เพื่อรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนและสาธารณะ
1.2 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางดานการบริหารจัดการ และทางดาน
การเมื อ งภายใตร ะบอบประชาธิ ป ไตย โดยพัฒ นากลไกการทํ า งานในระบอบสภาท อ งถิ่ น
สมาชิกสภาทองถิ่น ควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชา
สังคม ใหมีการปฏิรูปกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนแมบทชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชน ตลอดจนจัดทํา “ธรรมนูญทองถิ่น”
ที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีทุกภาคสวน
1.3 สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน ที่ดําเนินกิจกรรม และโครงการตางๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ใหมีการ
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จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนทองถิ่น” โดยการระดมทุนและการรวมทุน จัดตั้งสถาบันการเงิน
ชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเชื่อมโยงแผนพัฒนาทัองถิ่น เพื่อพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน สูครอบครัวอบอุน
1.4 สงเสริมการทํางานแบบเชื่อมประสานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานรวม
สรางสังคมสุขภาวะ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง และพื้นที่อื่น ๆ สวน
ราชการที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) พรอมทั้งเปดโอกาสใหชุมชน
และสังคม ไดเขาถึงการเฝาระวัง การตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลวังตะกอไดในทุกระดับดวยความโปรงใส และตรวจสอบได
พัฒนากระบวนการทํางาน และสรางรูปแบบการบริหารจัดการแบบสหการเปนกลุมพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมินิเวศเพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ เชื่อมโยง และใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตั้งแตระดับชุมชน ไปสูเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ อยางนอย 2 ครั้งตอป
1.5 สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการองคกร ชุมชน ทองถิ่น การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใชกับการพัฒนาองคกร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฎิบัติ
(Action Research)รวมกับหนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษาระดับทองถิ่น และระดับอื่น
ๆ ในมิติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการชุมชนทองถิ่น และการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดทําขอมูลขาวสารที่ครอบคลุมสะดวกตอ การเขาถึง
ใหสมบูรณเปนปจจุบัน และผลักดันใหเปนศูนยขอมูลขาวสารกลางของชุมชนทองถิ่นที่
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย ทั้งนี้จะรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน
(public report) อยางนอย 2 ครั้งตอป
2. นโยบายดานการพัฒนาสังคม และการเสริมสรางพลังชุมชน
การพัฒนาทางสังคม นั้น เปนการนําเอาเรื่องการเสริมสรางพลังที่มุงเนนใหทุกภาคสวน
สามารถเพิ่มทางเลือกการใชวิถีชีวิตในชุมชน ทองถิ่น และสังคม มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา มีความภาคภูมีใจและมีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เปด
พื้นที่และโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สงเสริมบทบาทสตรี เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ โดย
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2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย ความรัก
สามัคคี ปรองดอง และจิตสาธารณะของคนในชุมชนเพื่อเปนพลังทางสังคมของชุมชน ทองถิ่น
เทศบาลตําบลวังตะกอ
2.2 พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนเทศบาลตําบลวังตะกอใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู ที่มุงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม ไดอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี
2.3 สงเสริมการรวมกลุมทางสังคม องคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน และการ
สรางเครือขายการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับมิติความเปนตําบลสุขภาวะ เมืองนาอยูชุมชนนา
อยูอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชนและชุมชน ตลอดจน
การสรางวาระชุมชนทองถิ่นวา การพัฒนากลไกภาคพลเมือง สนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง
กองทุนกลางเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ เปนสมาชิกกลุม
สวัสดิการที่มีอยูในชุมชน อยางนอย 1 กลุม
2.4 สงเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่
จําเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และเชื่อมโยงการทํางานดาน
สวัสดิการสังคมกับ หนวยงานใน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนยบริการชุมชน (Community Service Center) แบบมี
สวนรวม มีขอบัญญัติของทองถิ่นวาดวยเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนใหครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ เปนสมาชิกกลุมสวัสดิการที่มีอยูในชุมชน อยาง
นอย 1 กลุม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยทําขอตกลงความรวมมือหรือ
เวทีสัญจรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
2.5 สนับสนุนใหเกิดกลุมองคกรของเด็กและเยาวชน (เชน สภาเด็กและเยาวชน สมัชชา
เด็ก พลเมือง ฯลฯ) ตามความตองการของเด็กและเยาวชน สงเสริม สนับสนุนและอุดหนุน
งบประมาณ ในการจัดทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทําหนาที่ในการประสานกับ
หนวยงานและภาคีดานเด็กและเยาวชนเพื่อจัดทําขอตกลงรวม และทองถิ่นตองจัดทําขอตกลง
รวมกับชุมชนวาดวยเด็กและเยาวชน
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2.6 สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มชองทางการ
เขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค ตลอดจนสงเสริมบทบาทสตรีในการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมแมบาน กลุมวิสาหกิจ กลุมการเงิน
และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนตน
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมที่อยูดีมีสุข มีความเปนทั้งบาน เมือง และชุมชนนาอยูในบริบทของ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลวังตะกอ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปญหาของชุมชนดวยตนเอง และรวมผลักดันการขับเคลื่อนวาระพลเมืองในระดับทองถิ่น
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สําหรับเด็กและเยาวชน ดวยการจัดการศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป ๒๕๕๐ สําหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมี
โอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอยางมีคุณภาพ ( ทั้งนี้เพื่อจัดเปนรัฐสวัสดิการทางการศึกษา
ใหกับชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง ที่ไมตองเดือดรอนและลําบากกับภาวะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคน สามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลไดอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน ที่สําคัญ คือ พอแม พี่นองประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางลง
มา และไมคอยมีโอกาสในการเขาถึงการบริการทางดานการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน จะไดมี
โอกาสเขาถึงการศึกษา เชนเดียวกันกับผูที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีกวา เปนตน)
3.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เนนการสรางพลังเด็กและ
เยาวชนใหเกิดสํานึกความเปนพลเมือง ของเทศบาลตําบลวังตะกอ และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตําบลวังตะกอ ตลอดจนสราง
กระบวนการเชื่อมโยงโรงเรียนสูชุมชน ดวยการกําหนดหลักสูตรทองถิ่นแบบมีสวนรวม และ
นําเอาสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนในชุมชนเทศบาลตําบลวังตะกอมาเปนแนวทาง
ประกอบ ไดแก เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการภัยพิบัติ
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนโดยชุมชน และการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) เพื่อบูรณาการกับ 8 สาระหลัก
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3.3 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาใหกับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งทําหนาที่ในการเชื่อมประสานเรื่องการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหกับ
เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ
3.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา และการพัฒนาศาสนสถาน วัดในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยงกับพิธีการทางศาสนาในอนาคต
3.5 สนับสนุนและสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปญญา
ทองถิ่น ในโอกาสวันสําคัญของเทศบาลตําบลวังตะกอ
3.6 สงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอัน
เนื่องในโอกาสวันสําคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีทองถิ่น
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 สงเสริมการพัฒนายกระดับงานทางดานการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองครวมให
เกิดการตระหนักรูและตื่นตัวตอการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใชกระบวนการดาน
จัดการความรู(Knowledge Management)เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน และจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลดานสุขภาพสําหรับนําไปใชเพื่อคิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพความจริง และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุงเนนยุทธศาสตรการสรางนําซอม
4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ ที่
อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.4 สงเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผานกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (อสม.)
โรงพยาบาลหลังสวน และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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4.5 รวมมือกับ โรงพยาบาลหลังสวน ภาคีเครือขายและองคกรชุมชนสนับสนุนกลุม
อาสาสมัครใหมีความรูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพชุมชนไมนอยกวาปละ 20 คน
4.6 รวมกับโรงพยาบาลหลังสวนจัดใหมีหนวยบริการสุขภาพที่สอดคลองกับปญหา
เฉพาะพื้นที่ สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ
ดานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4.7
พัฒนาปรับปรุงงานสุ ขาภิ บาลสิ่งแวดลอมในชุม ชน ผู ประกอบการ รานคา
รานอาหาร เพื่อเขาสูมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอรอย วางระบบรานคาริมถนนสายเอเชีย
4.8 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค และประชาชน
5. นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
5.1สนับสนุนใหมีการจัดทําฐานขอมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจัดใหมีระบบขอมูลเชิง
ลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานทางดานการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการ
แผนระดับพื้นที่และจังหวัด
5.2 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยจัดการภัยพิบัติแบบมีสวนรวมจากทุกภาคีภาคสวน และ
จัดตั้ง “กองทุนการจัดการภัยพิบัติ” ขึ้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินภารกิจดานการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อชุมชน
5.3 สนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมทางดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย สราง
เครือขายดานการบริการชวยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย ตํารวจชุมชน และงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง “อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ” ที่มีความรู
และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติ และสนับสนุนใหมีระบบสวัสดิการแก
อาสาสมัคร ตลอดจนรวมสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภูมินิเวศเดียวกัน
5.4 สงเสริมการสรางวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในยานชุมชน ตลอดจนมาตรการ
ในการสรางความความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนในชุมชน
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6.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหเกิด “กลุมปุยอินทรีย”
ครอบคลุมทุกชุมชน จัดกระบวนการในการออกกฎกติกา “ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ
การใชสารเคมี สารพิษ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตในพื้นที่โดยชุมชน” รวมทั้งการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นวาดวย “การควบคุมการใชสารเคมีในทองถิ่น”อันสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของคน และสิ่งแวดลอมในชุมชน
6.2 สงเสริมสนับสนุนใหเกิด “แหลงเรียนรูดานเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้นในชุมชนอยาง
นอยปละ 1 แหลงเรียนรูตอ 1 ชุมชน หรือกลุมเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับเครือขายภายในและภายนอก อยางนอยปละ 2 ครั้ง
6.3 พัฒนายกระดับ และกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชน จัดตั้ง “กองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน”โดยมีการสมทบจากเทศบาลตําบลวังตะกอ
ชุมชน และภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมใหเพิ่มครัวเรือนการทําเกษตรกรรมยั่งยืน
ประสานงานจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เครือขายระบบเศรษฐกิจชุมชน
6.4 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผูคนในสังคม
เทศบาลตําบลวังตะกอ ยืนอยูบนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รูจักพอประมาณ มีเหตุ
มีผล มีภูมิคุมกัน ดวยความรู และคุณธรรม เปนปจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนําไปสูการอยูในสังคม
เทศบาลตําบลวังตะกอที่ยั่งยืน) สนับสนุนการรวม กลุมการออม กลุมอาชีพที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค
6.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ทุกชุมชน อยาง
นอยหมูบาน ชุมชน ละ 1 แหลงเรียนรู เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาตอยอดทางความคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถสอดแทรกไปอยูในวิถีชีวิตของคนในองคกร และประชาชนใน
ชุมชน
6.6 ประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร หนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ ในเรื่องตลาดกลางสินคาการเกษตรอําเถอหลังสวน เพื่อยกระดับเชื่อมโยงการใช
ประโยชนของตลาดเพื่อพี่นองเกษตรกร และกลุมอาชีพตางๆอยางทั่วถึง
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7. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน
เชน ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา กิจการประปา ไฟฟาและโทรศัพทสาธารณะ ไฟสอง
สวางถนนสาธารณะ
7.2 เสริมสรางมาตรการในการปองกัน ดินพังทลาย ตลิ่งพังตามแมน้ํา ลําคลองและแกไข
ปญหาน้ําทวมขังในชุมชน ปญหาภัยแลง ฝายชะลอน้ํา แหลงเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร
7.3 สงเสริมการพัฒนาภูมิทัศน ปรับปรุงยานชุมชน ถนนสายหลัก วัด โรงเรียน และ
สถานที่ราชการ หนวยตาง ๆ ของเทศบาล ( อาทิ เชน สํานักงานเทศบาล ที่ทําการงาน
นายกเทศมนตรี บริเวณอาคารเอนกประสงค รวมทั้งโรงเรียนเด็กเล็ก) และการจัดทําผังเทศบาล
ตําบลวังตะกอ ใหสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาบานเมืองที่นาอยูชุมชนนาอยู
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
8.1
รณรงค ส ง เสริ ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานแกประชาชน และชุมชน
8.2 พัฒนากระบวนการองคกรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสรางเครือขายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการขยะแบบมีสวนรวม ตั้งแตตนทาง กลางทางและปลายทางอันนําไปสูการจัดการขยะ
ฐานศูนย และหนุนเสริมใหมีครัวเรือนจัดการขยะดวยตนเองเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ10 ของ
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดตอป และตอยอดการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเปน
พลังงานแกสชีวภาพ ชีวมวล และการพัฒนา คนหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน
8.3 สงเสริมพัฒนาแมน้ําหลังสวนในเขตบริเวณวัดสมุหเขตตารม อนุรักษสัตวน้ําพัฒนา
เปนสถานที่พักผอนในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ สนับสนุนการเฝาระวังตลิ่งพัง และพัฒนา
คลองลําพัน คลองป และ คลองระ ซึ่งเปนแหลงน้ําที่สําคัญของชุมชนใหสามารถรองรับการใช
ประโยชนของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดตอกันได
อยางยั่งยืน รวมทั้งการสงเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหลงน้ําโดยชุมชนที่สอดคลอง
กับภูมินิเวศและการประกอบอาชีพ ตามจํานวนที่ทองถิ่นและชุมชนตกลงรวมกัน
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8.4
สงเสริ มสนั บ สนุนกระบวนการมีส วนรวมของชุ มชนในการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนุนเสริมใหชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปาชุมชน ปาตนน้ําหิน
ชางสี และปลูกตนไมเพิ่มขึ้นอยางนอย 10,000 ตนตอป รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และ
โครงการตาง ๆ ที่มุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน
8.5 การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรูจักใช
พลังงานอยางคุมคา และการใชพลังงานทางเลือก หนุนเสริมใหชุมชนมีศูนยการเรียนรูการใช
พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
8.6 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
ลดสภาวะโลกรอน รวมทั้งกิจกรรมทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และพลังงานในระดับครัวเรือน และชุมชน
8.7 สนับสนุนใหมีการออกขอบัญญัติของทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน ตามบริบทของพื้นที่ และสงเสริมใหเทศบาลตําบลวังตะกอ เปนกลไก
หลั ก ร ว มกั บ ประชาชนในพื้ นที่ เ พื่ อร วมกั น กํา หนดตัวชี้ วัด เพื่ อ การประเมิ น ผลกระทบดา น
สิ่งแวดลอมและประเมินผลกระทบตอสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
นโยบายทั้ง 8 ประการ ที่กลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน
ในชุมชนและภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง
ดังนั้น การดําเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตาม
นโยบายที่มีอยูทั้ง 8 ขอนั้น จึงมีปจจัยที่สําคัญสิ่งประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและ
ทุกภาคสวน ที่จะตองเขามาชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง การแกไข
ปญหาของบานเมืองเราและการดําเนินงานตามนโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลว
นั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมลําบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู
ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในแตละระดับ ตั้งแต ระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขาราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชน(NGOs) ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่นองประชาชน
เปนตน
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