คำแถลงนโยบำย
ของ
นำยกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนนำ
แถลงต่ อสภำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนนำ
วันที่ ๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
---------------------เรี ยน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาและนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งกระผมได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ นั้น
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
เรี ยกประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น
บัดนี้ กระผมในฐานะนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาและคณะผูบ้ ริ หาร ได้กาหนดนโยบายใน การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาในวาระการดารง
ตาแหน่งใน ๔ ปี ขา้ งหน้า ตามอานาจหน้าที่ทกี่ ฎหมายกาหนดให้ดาเนินการได้โดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตาบลบ้านนามีความหลากหลายในด้านอาชีพ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และในขณะเดียวกนั ก็ยงั มีปัญหาที่ตอ้ งได้รับการแกไ้ ขและปรับปรุ ง
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาเรื่ องการคมนาคมปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค บริ โภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความสามัคคีสมานฉันท์ในองค์กรใน ๔ ปี ข้างหน้า
กระผมและทีมบริ หารได้วางแนวนโยบายโดยคานึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกบั ของตาบลที่จะดาเนินการภายใต้
นโยบาย “คุณธรรมนาบริ หาร”
โดยวิสยั ทัศน์ที่ว่า“ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มน
ั่ คง สังคมมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินมีภาพ

แวดล้อมที่น่าอยูอ่ าศัย การบริ หารท้องถิ่น มีความโปร่ งใส และเป็ นธรรม สื บสานวัฒนธรรมของชาติ” และจะยึด
แนวนโยบาย ที่ให้ไว้กบั ประชาชนตาบลบ้านนาในการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งที่ผ่านมารายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็ น ๘
ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านนโยบายเร่ งด่วน
๑.๑ ปรับระบบการบริ หารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีคุณธรรมของผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะการคัดสรรการทางานใน อบต. ให้
โปร่ งใส และเป็ นธรรมก ับทุกคน ปรับภูมิทศั น์ท้งั ภายในและภายนอก อบต. เน้นความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้เป็ นที่เชิดหน้าชูตาของคนในตาบล และผูท้ ี่
ผ่านไปผ่านมาเพื่อเตรี ยมรับการปรับเปลี่ยนเป็ นเทศบาลตาบลในอนาคต
๑.๒ เปลี่ยนแปลงระบบการบริ หาร เน้นความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เช่น ระบบการเงิน การใช้วสั ดุ ครุ ภณั ฑ์การได้มา การเก็บรักษาและการ
บารุ งซ่อมแซม
๑.๓ ประชาคมในการจัดทาแผนงานโครงการ ใช้หลักการประชาคมในหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ าชุมชนเป็ นหลัก
๑.๔ ประเมินผล จัดให้มีการประเมินผลการทางานของคณะทางานเพือ่ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ต่อ
ครั้ง
สร้างศรัทธาให้กบั ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล โดยการทาให้เห็นถึงความจริ งใจ จริ งจัง ที่จะแกป้ ัญหาต่าง
ๆ ในตาบลด้วยความโปร่ งใส สร้างความมีส่วนร่ วม ในการบริหารจัดการ และการดาเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล โดยยึดแนวทางในระบอบ
ประชาธิปไตย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริ มแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๒.๒ ส่งเสริ มอาชีพการเกษตรยัง่ ยืน เช่น การทาสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน
ไม่สนับสนุนให้ทา อาชีพทีม่ ีความเสี่ยง และก่อให้เกิดมลภาวะ
๒.๓ ส่งเสริ มการทาอาชีพเสริ ม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตาบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ
๒.๔ จัดกิจกรรมของดีบา้ นนาปี ละ ๑ ครั้ง

๒.๕ ส่งเสริ มการสหกรณ์ ให้มีการร่ วมมือกนั ในระบบการผลิต และการจาหน่าย
๒.๖ ส่งเสริ มนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ลาดยาง ถนนสายหลัก เพือ่ เชื่อมต่อหมู่บา้ นต่าง ๆ ในตาบล และเชื่อมต่อกบั ตาบลอื่นอย่างทัว่ ถึง
๓.๒ ถนนสายซอย ย่านชุมชนจะขยายพื้นที่เป็ นถนนคอนกรี ตทัว่ ทั้งตาบล
๓.๓ ขยายเขตไฟฟ้ าและประปาให้มีใช้ทกุ ครัวเรื อนรวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้ าตาม สถานที่สาธารณะ
๔. ด้านสังคม
๔.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล และผูม้ าเยีย่ มเยือนโดยการประสานงานกบั ทางตารวจ อปพร. เป็ นต้น
๔.๒ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยูอ่ าศัย และมีความปลอดภัย
๔.๓ ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่ องของโทษและภัย จัดการกีฬาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
๔.๔ เสริ มสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่ าเริ งโดยการร่ วมประสานงานกบั สถานีอนามัย อสม. โรงเรี ยน
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม
๕.๑ จัดภูมิทศั น์ของตาบล สถานที่อยูอ่ าศัยสถานที่สาธารณะให้น่าอยูอ่ าศัยและน่าใช้งาน
๕.๒ ขยายขอบเขตการบริ การเก็บขยะให้ทวั่ ถึงทั้งตาบลโดยการใช้ โครงการประชุม อบต.สัญจรเพือ่ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
๕.๓ รักษาดูแล ปรับปรุ งที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตาบล
๕.๔ สร้างความปลอดภัยในเรื่ องของมลภาวะ
๕.๕ รณรงค์แกป้ ัญหาภาวะโลกร้อน
๖. ด้านการศึกษา
๖.๑ สนับสนุน การศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาในตาบล
๖.๒ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนโดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของตาบลให้เป็ นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่
๖.๓ ส่งเสริ มการศึกษานอกโรงเรี ยน
๖.๔ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ สนองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๗. ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๑ ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา
๗.๒ รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
๗.๓ สนับสนุนส่ งเสริ มภูมิปัญญาและศิลปะท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
๘. ด้านบริ หาร
๘.๑ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๘.๒ การบริ หารโดยความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในเรื่ องของโครงการและงบประมาณ
๘.๓ การให้บริ การมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียม
๘.๔ ป้ องกนั ปราบปรามการทุจริ ตให้หมดไปจากองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานของตาบล
๘.๕ ส่งเสริ มกิจกรรมสตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กและเยาวชน
๘.๖ สร้างเสริ มความสามัคคีและความสมานฉันท์ใน องค์การบริ หารส่วนตาบลและประชาชนในตาบล
๘.๗ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมในวันสาคัญ เกีย่ วกบั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒั นธรรม อันดีงามของชุมชนและ
ท้องถิ่น
๘.๘ ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อเตรี ยมรับการปรับเปลี่ยนเป็ นเทศบาลตาบลโดยการส่งเสริ มการฝึ กอบรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ
๘.๙ ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารก ับประชาชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน
การบริ หารงานในวาระ ๔ ปี ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนาแล้วนั้น กระผมจะดาเนินนโยบายโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริ หารและกระผมพร้อมทีมบริ หารหวังว่าคงได้รับความร่ วมมือจากสภาองค์กรบริ หารส่วนตาบลบ้านนาและประชาชน
ตาบลบ้านนา ในการที่จะร่ วมกนั พัฒนาตาบลให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้พี่นอ้ งประชาชน ตาบลบ้านนาได้มีความเป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุขตลอดไป
นโยบายทั้ง ๘ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา ดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งได้หากไม่ได้รับ
ความร่ วมมือและการยอมรับ จากสมาชิกสภาฯ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา และที่สาคัญอย่างยิง่ คือจากประชาชนในตาบลบ้าน
นา ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตาบลบ้านนา เลือกให้เข้ามาปฏิบตั ิหน้าทีน่ ายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา และในการนี้กระผมขออนุญาต แนะนา
ทีมงานบริ หารทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือการทางาน ในด้านบริ หารตาบลบ้านนา ดังนี้
ท่านแรก นายทรงพล
เพ็งเซ่ง
รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ท่านที่ ๒ นายสมพร
ชูอ่อน
รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ท่านที่ ๓ นางสาวปิ ยมาศ ณ พัทลุง เลขานุการ นายก อบต.บ้านนา

ดังนั้นในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานบริ หารจะเป็ นผูป้ ระสาน เพือ่ ขอคาแนะนาและขอความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ตามทีก่ ระผมได้
กล่าวมาเพื่อพัฒนาตาบลบ้านนาให้มีความเจริ ญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยูด่ ีกนิ ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ตามนโยบาย ที่ได้แถลงต่อประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
บ้านนา ในวันนี้
ขอขอบคุณครับ

