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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
*************************
เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายสมัย ไหลครบุรี ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบั ว และคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้า นายสมัย ไหลครบุรี นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว จึ ง ขอแถลงนโยบายต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว แห่ ง นี้
โดยจะดาเนิ นการบริห ารราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองบัว ให้ บรรลุ ถึงภารกิจอานาจหน้าที่
ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1.2 สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการท าแผนพั ฒ นาต าบล เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการพัฒนาตาบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
1.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจาหมู่บ้านอย่างทั่วถึงตามลาดับ ขยายเขต
ไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
1.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พี่น้อง
ประชาชน
1.5 ก่อ สร้ างรางระบายน้ าเพื่อ แก้ ไขปัญ หาน้ าท้ ว ม ก่ อสร้า งและซ่ อมแซมถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบในตาบลหนองบัว
1.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจาหน่ายน้าประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่างๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม
และสติปัญญา เป็นต้น
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่
เป็นรูปแบบการบริการที่ไม่คิดมูลค่า ผู้ปกครองจะต้องไม่แบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

-22.4 ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุนการศึกษานอกระบบเพื่อการเรี ยนรู้ ค้นคว้ า โดยการจัดให้ มี
หนังสือพิมพ์ วารสารและเอกสารต่างๆ ประจาที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนดีแต่ยากจนให้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
2.6 ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และจัดงานวันสาคัญต่างๆ และอื่นๆ
3. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาแหล่งน้าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้าสาธารณะ
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ฤดูแล้ง
3.2 ศึกษาและสารวจแหล่ งน้าธรรมชาติที่มีอยู่ทั่ว ทั้งตาบลหนองบัว เพื่อที่จะพัฒ นาและ
ปรับปรุงให้ประชาชนสามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าให้เกิดประโยชน์เพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร
ของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดหาเครื่องออกกาลังกายให้ครอบคลุม
3.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
การดูแลรักษาแม่น้า คูคลอง ทางระบายน้า ที่สาธารณะให้มีการจัดการน้าเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานที่สาคัญของท้องถิ่น
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและ
การรักษาพยาบาล
4.3 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม และการสังคม
สงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
4.4 จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.5 เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกัน
รักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร. และกลุ่ มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
4.7 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลาบาก
เช่น การสนับสนุน เบี้ ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้เกิดขึ้นอย่า งต่อเนื่อง เป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.8 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

-35. นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้ มีการออกกาลั งกายและ
เล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับต่างๆ กีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
5.2 สร้างลานกีฬาระดับหมู่บ้าน จัดหาเครื่องออกกาลังกายให้ครอบคลุม
6. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร
6.1 ด าเนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ การประชาชนให้ ส ะดวกรวดเร็ว ถูก ต้ อ ง
โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ให้ มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสานึกในการบริการประชาชน และเน้นการทางาน
แบบบูรณาการและสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้อย่างทั่วถึงถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้า
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ให้
พร้อมปฏิบัติงาน
6.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
6.5 พั ฒ นาการเมื อ ง ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.6 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวให้ประชาชนทราบ
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากนโยบายข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและ
โปร่งใสโดยนางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
นาไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และมีแผนต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด หวังว่า
ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวทุกท่าน จะให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนา
โครงการต่างๆ สามารถดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน
สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ว่าจะมุ่งมั่น
บริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดประโยชน์สุขของประชาชนตาบลหนองบัวเป็นที่ตั้ง อย่างแท้จริง
จึงเรียนมาเพื่อให้ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว และท่านผู้มี
เกียรติทุกท่านทราบขอบคุณครับ

