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แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำนำย้อย
วันที่ ๑๐ เดือน มกรำคม พ.ศ.25๖๕
เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำนำย้อยที่เคำรพ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนัง สือประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒1 ธันวาคม 25๖๔
ได้รับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย ตามที่ไ ด้มีการเลือกตั้ ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย เมื่อวันที่ 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๔ โดยได้ดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง
นั้น
บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายเพื่อ ใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็ น
แนวนโยบายที่กระผมได้ให้คามั่นสัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนตาบลผาน้าย้อยทุกท่าน จนทาให้พี่น้องประชาชนได้ให้
ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย นโยบายของกระผมได้กาหนด
ขึ้นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกฉบับ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย ดาเนินไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างถูกต้องและยั่งยืน
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำนำย้อย ที่เคำรพ
เพื่อให้การบริหารราชการในอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย ได้บรรลุถึงภารกิจ
ที่ไ ด้ให้ไ ว้ต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖๒ มาตรา 58/5 ที่กาหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการ
ลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กระผมจึงขอแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย โดยได้จัดทานโยบายในการพัฒนาตาบลผาน้าย้อยเป็นเอกสาร แจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
1. กำรบริ หำรจัดกำรองค์ก รและกำรมีส่ วนร่ วมของประชำชนเพื่อ ก้ ำวสู่ อ งค์ กร ทั นสมั ย
โปร่งใส ใส่ใจชุมชน
1.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อยให้มี
พลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสาหรับการบริหาร และบริการประชาชน
1.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
/๑.๓ พัฒนา...
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1.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน
1.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมในตาบลผาน้าย้อย ให้มีความ
เข้มแข็ง
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
๒. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน
๒.๑ จัดหางบประมาณและสนับสนุนดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสาย
รอง เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคม พัฒนาระบบโครงการถนนให้ทั่วถึง บารุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์
๒.๒ จัดหางบประมาณและสนับสนุน ดาเนินการจัดสร้างระบบน้าประปา รางระบายน้า
และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง
๒.๓ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางขึ้นวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล และศูนย์โอทอป ให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม
๒.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๕ ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้
มีโครงสร้างพื้นฐานสู่ตาบลผาน้าย้อยอย่างเป็นระบบ
๓. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้าง
งาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
๓.๒ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในตาบล
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดชุมชนร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร พ่อค้า
แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า จับจ่าย ซื้อขายอย่างเป็นธรรม ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ
การผลิต การตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
๓.๖ ให้ก ารสงเคราะห์ และจั ด สวัส ดิ ก ารแก่ เ ด็ ก ผู้ ด้อ ยโอกาส คนพิ การ คนชรา และ
ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
๓.๗ ส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทและยุ ทธศาสตร์ก ารท่อ งเที่ย วเชิง บูรณาการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรี กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการ ภายในตาบลให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
/๓.๘ ร่วมประสาน...
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๓.๘ ร่วมประสานส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในตาบล
๓.๙ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้การสนับสนุนแก่สตรี เด็ก
เยาวชน คนชรา และคนพิการภายในตาบล
๔. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กีฬำและนันทนำกำร
๔.๑ จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
อาหารกลางวันให้เพียงพอจากภารกิจถ่ายโอน
๔.๒ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก เยาวชน ประชาชนทั้ ง ในและนอกระบบโรงเรี ย นใ ห้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
๔.๓ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อสารการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
๔.๔ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตาบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ
จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง
๔.๖ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต
พื้นที่ทุกระดับ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับตาบล สนับสนุนพัฒนานักกีฬาให้ไปในระดับมืออาชีพ
๔.๗ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออก
กาลังกายอย่างเหมาะสม
๕. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ สร้า งระบบการบริ หาร โดยเน้ น หลั กประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กาหนดวิสัยทัศน์ ยุท ธศาสตร์ จัดทา
แผนโครงการในการพัฒนาตาบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
๕.๔ จั ดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้ าที่หน่ วยงานให้มีค วามรู้ ทักษะในการปฏิ บัติง าน
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน และรองรั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ เพื่ อ สนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
๕.๕ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการให้ บริ ก ารแก่ ประชาชน ลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติง านเพื่ อ ให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่
มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
๕.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟัง ปัญ หา
ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
/๖. นโยบาย...
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๖. นโยบำยด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๖.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวั ฒนธรรม ประเพณี และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๖.๒ ทานุบารุงด้านศาสนา ให้ความสาคัญสนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรรมศาสนาคริสต์
ให้ความสาคัญสนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรรมพุทธศาสนา และให้ทั้ง สองศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้าผู้สูงอายุและกิจกรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๖.5 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟตาบลผาน้าย้อย
๖.6 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วันคริสต์มาส(ฟุตบอลคริ สต์มาสคัพ) ส่ง เสริมและ
สนับสนุนประเพณีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๖.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
๗. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดาเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการ
ทางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
๗.๒ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
๗.๓ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย
อย่างทั่วถึง
๗.๔ รณรงค์ปลูกจิตสานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยก กาจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
๗.๕ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดาเนินการสร้างระบบการเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๖ จัดหารถบรรทุกบริการกาจัดสิ่งปฏิกูล กาหนดสถานที่ทิ้งชัดเจน
๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน
เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บาบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๘. นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงและป้องกันสำธำรณภัย
๘.๑ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๘.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
/๘.๓ ส่งเสริม...
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๘.๓ ส่งเสริมและให้การเรีย นรู้เ กี่ยวกั บการป้องกันและแก้ปัญ หาด้า นความปลอดภั ย
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
๘.๔ ร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในตาบลผาน้าย้อย
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อยทุกท่าน ที่ได้ให้เวลา
กระผมแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย ทั้ง ๘ ด้าน ไปแล้วนั้ น ได้ตั้งอยู่บน พื้นฐาน
ประโยชน์สุขของประชาชนตาบลผาน้าย้อย โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกาหนดทุกประการ
ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกัน
ว่าการบริหาร การพัฒนาตาบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดาเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความ
กรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่านโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนา
ปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทา
เพื่อตาบลผาน้าย้อยทั้งนั้น เราจะนาข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว เหล่านั้นมาดาเนินการ
แก้ไขและจะพัฒนาจนสุดกาลังความสามารถของสติปัญ ญาร่วมกัน รวมทั้ง ร่วมกันสรรหาคาตอบ แนวทางแก้ไ ข
ปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในตาบล และพวกเราจะตั้งใจทางานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสาคัญร่วมกันเพื่อจะนาพามาสู่ความสาเร็จ ความ
เจริญรุ่งเรืองของตาบล รวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารลาพังตัวกระผมและฝ่าย
บริหารเพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถทาให้นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบ
ความสาเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผาน้าย้อยทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่
ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกกฎหมายและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา กระผม
เชื่อเหลือเกินว่า การที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย เลือกกระผมพร้อมคณะเข้ามาทาหน้าที่ในฐานะตัวแทน
ในครั้งที่ จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เรามีนโยบายและเป้าหมาย ในการทางานที่ตรงกัน
ขอบคุณครับ

