
คําแถลงนโยบาย 

ของ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด 

วันที่  15  พฤศจิกายน  2555 

 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้แถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบ

วัน นับแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

ดิฉันนางทองพูล  บุญคง อดีตท่ีผ่านมาเคยดํารงตําแหน่ง 

-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล              1  สมัย 

- กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 1  สมัย 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  1  สมัย 

- ปัจจุบัน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านคําสะอาด 2 หมู่ 8 

    เลขานุการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอสว่างแดนดิน 

 

และดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตตําบลคําสะอาด เลือกและให้โอกาส

ดิฉัน เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตําบลคําสะอาด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี ที่จะก้าวไปนี้ ดิฉัน

จะได้นําแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาดในวันนี้  จะเป็นนโยบายที่จะนําไป

ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณอย่างมีส่วนร่วมและสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา ตั้งแต่การจัดทํา

ประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตําบล ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทําให้ประชาชนในตําบลคําสะอาด มี

ชีวิตความ  เป็นอยู่ที่ดี และการออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตําบลคําสะอาดเป็นประจํา ทําให้ทราบ



ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  ของประชาชนเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในกาพัฒนาตําบลคําสะอาด

ต่อไป 

 

 ดิฉันยอมรับว่า อนาคตในการเมืองเป็นสิ่งไม่แน่นอน ซึ่งองค์ประกอบสําคัญขึ้นอยู่กับการ

สนับสนุนและความต้องการของประชาชนตําบลคําสะอาด ว่าจะเลือกผู้บริหารระดับท้องถิ่นลักษณะ

ไหนเข้ามาบริหาร ดังนั้น ดิฉันพร้อมทีมบริหารจะมุ่งม่ันตั้งใจ และขอทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่อพัฒนา

ตําบลคําสะอาดให้มีความเจริญพร้อมกันไปทุก ๆ ด้าน ประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี

ความสุขและปลอดภัย ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด ได้รับ

ทราบต่อไป 

ท่านประธานสภา สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ถูกกําหนดให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ตาม

แผนพัฒนาตําบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

 นโยบายที่ดิฉันจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาดในวันนี้  ก็จะปฏิบัติให้

สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยกําหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

 1.1  สร้างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเช่ือมระหว่าง

หมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ถนนที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการ 

ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น 

สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความ

สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่ 

 1.2  ก่อสร้างร่องระบายน้ํา ทุกหมู่บ้าน 

 1.3  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

 1.4  สนับสนุนคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร 



2.   นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

       องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มี

ประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตําบลให้มี

สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 2.1  จัดให้มีถังขยะ และรถขนขยะ ในการกําจัดขยะและสิ่งปฎิกูล(รถดูดส้วม) 

 2.2  ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม อสม. 

 2.3  จัดให้มีรถกู้ชีพ กู้ภัย ที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือพยาบาล 

 2.4  จัดให้มีรถน้ํา รถดับเพลิง  

3.  ด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย  

     องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตําบลคําสะอาดเป็นชุมชนที่

ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลคําสะอาดให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีแนวทางดังนี้ 

 3.1  อุดหนุน “กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน” ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 

1,000,000 บาท 

 3.2  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพฯ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี ทุก ๆ หมู่บ้าน 

 3.3  สนับสนุนกลุ่ม อปพร. กลุ่มอาสาสมัครตํารวจบ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน 

4.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งใน

และนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตําบลการพัฒนาระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษา

ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้ 

 4.1  จัดอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 4.2  จัดหาและสนับสนุน สุมด ปากกา ดินสอ ชุดนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียน 

 4.3  จัดตั้งอินเตอร์เน็ต ทุกหมู่บ้าน 

 4.4  จัดตั้งกองทุนการศึกษา คณะพยาบาล จํานวน 4 ทุน 

 4.5  สนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอย

กระทง วันเข้าพรรษา ฯลฯ  

 4.6  สนับสนุนงานปฏิบัติธรรม ในตําบลคําสะอาด 

 4.7  ส่งเสริมสนับสนุน ดนตรีพื้นเมือง เช่น กลุ่มกลองตุ้ม กลองยาว 



 4.8  จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 

 4.9  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ทุกหมู่บ้าน 

 4.10  ส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬา และอุปกรณ์ออกกําลังกายทุกหมู่บ้าน 

5.  ด้านเศรษฐกิจ 

     องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการ

สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม

ศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

 5.1  ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทุกหมู่บ้าน 

 5.2  จัดตั้งกองทุนเกษตรกร จํานวน 2,000,000 บาท ให้กับกลุ่มทํานา ทําไร่ และ

ทําสวนยางพารา  

6.  นโยบายด้านการเมือง 

     องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มุ้งเน้นความ

โปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ 

 6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน 

โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนตําบลคําสะอาด” 

 6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุก

แห่งในกรณีที่เหตุจําเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเลียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลคําสะอาด 

 6.3  เพิ่มประสิทธิภาพของประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ 

สถาบันองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเช่ือถือ 

 6.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน โดยนําการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 6.5  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการ ตามผลงานโดยดําเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 6.6  เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 6.7  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกําลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาดที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและ

เป็นที่ยอมรับ 

 6.8  มุ่งเน้นและพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมี

ประสบการณใ์นการทํางานมากยิ่งขึ้น 

 6.9  บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 

 6.10  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด 

รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใ์นเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด 

 6.11  ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาดให้มีมาตรฐานพร้อมที่

จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ 

 6.12  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและ

เจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตําบลคําสะอาด 

 

ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน 

นโยบายทั้ง 6 ด้านที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัตใิห้เป็นจริงได้หาก

ไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลคําสะอาด และที่สําคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตําบลคําสะอาด ในฐานะที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนในตําบลคําสะอาดเลือกให้เข้ามาทําหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

คําสะอาด ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ ดิฉันพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอ

คําแนะนําและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่ดิฉันได้กล่าวมาเพื่อพัฒนาตําบลคําสะอาด ให้มีความ

เจริญทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลคําสะอาดในวันนี้ ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

 

   


