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เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุ

กระสัง ขาราชการ พนักงาน  เจาหนาที่  ทุกทาน 

  ตามที่ไดมีการเลือกตัง้นายกองคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง  เมื่อวันอาทิตยท่ี  ๒๘  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ท่ีผานมา  และกระผม  นายเสนอ  ไพบูลยวงค  ไดรับเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง และ กกต.มีมติใหการรับรองเม่ือวันที่ ๒๕ เดอืน
มกราคม ๒๕๖๕   เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง สามารถบรรลุถึง
เปาหมายของภารกิจ ตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดําเนินไปดวยความเปน
ธรรมโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  และตอบสนองความตองการของประชาชน  ภายใตกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  เพ่ือใหการ
พฒันาเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืนกระผมจึงขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล                       
บุกระสัง  ดังนี้ 

๑. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
       ๑.๑  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล  ท่ีมี
หลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  และเปนหนวยบริการสังคมที่
ดีมีมาตรฐานดานการสงเสริม  สรางความรวมมือ  ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  สรางกระบวนการ
เรียนรู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการ  พนักงานและลูกจางซึ่งเปน
ทรพัยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลบุกระสัง พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  สรางความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สรางบุคลากรใหมีคุณภาพและ
มีจิตสํานึกในการใหบริการ  เพื่อรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
       ๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของตําบลนาอยู  ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
       ๑.๓ สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน         
ทั้งภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่และพื้นที่อ่ืนๆ สวนราชการที่เก่ียวของ  รวมถึงภาคเอกชน  
องคกรพัฒนาเอกชน 
       ๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายไดใหมีความทั่วถึงเปนธรรมรับ
ฟง ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแตเริ่มกระบวนการ  รวมคิด  รวม
ตรวจสอบ  โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
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๒. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
     ๒.๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่วถึง 

        ๒.๒  กอสราง  ปรับปรงุ เสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง  ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยเฉพาะเสนทางสายหลัก  เสนทางการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร  ตลอดจนพื้นที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของในการดํารงชีวิตของประชาชน 
       ๒.๓  พัฒนาระบบการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาระบบสาธารณูปโภคตางๆ  
การขยายเขตไฟฟา  และติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึงทุกพื้นที่  ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตาม
ความเหมาะสม 

       ๒.๔  สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ํา  สําหรับประชาชนไดอุปโภค  บริโภค  โดยการ
พัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดการแหลงน้ําใหมตามความ
เหมาะสม 

  ๓.  นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
       ๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดมาตรฐาน  
เนนคุณภาพประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
       ๓.๒  สนับสนุนโภชนาการใหแกเด็กนักเรียนกอนวัยเรียน และประถมศึกษาทุก
โรงเรียน 
       ๓.๓  สงเสรมิกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมใหกับเด็กตลอดจนสนับสนุน
โครงการกิจกรรม วันสาํคัญตางๆ ที่เด็กเขารวม  เชน  วันเด็ก 
       ๓.๔  สงเสรมิและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ 
       ๓.๕  สนับสนุน สงเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น   
  ๔.  นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
       ๔.๑  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีคุณภาพอนามัยสมบูรณ
แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตท่ีดี  การดูแลรักษาอนามัยประชาชน  โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
       ๔.๒  สงเสรมิการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสขุภาพของประชาชน  และ
การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน  ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก  รวดเรว็ เปนธรรม 
       ๔.๓  สนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  และโรคไมติดตอ  
ที่อันตรายตอคน และสัตว  โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุมและดูแล
รักษาอยางเปนระบบ  เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
       ๔.๔  สงเสรมิ  สนับสนุน งานสุขภาพอนามัย  และการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชน  โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) 
       ๔.๕  สงเสรมิและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค 
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       ๔.๖  สนับสนุน  สงเสริมกิจการดานสาธารณสุข  จัดใหมีรถกูชีพ  (รถ EMS)  
ประจําตําบลเขาเวรยามตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เพื่ออํานวยความสะดวกบริการประชาชนโดยไมคิด
คาใชจาย 

  ๕.  นโยบายดานเศรษฐกจิ   พาณิชย  เกษตรกรรม และการทองเที่ยว 
       ๕.๑  สนับสนุน  สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ  พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของกลุมให
เติบโต  และเขมแข็ง  ใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน  พัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่น   
       ๕.๒  สนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร  กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร   
อุตสาหกรรมการเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม  โดยการใชเกษตรอินทรยี 
       ๕.๓  สงเสรมิอาชีพหลัก  สนับสนุนอาชีพรอง  และอาชีพเสริมใหกับประชาชน  
กลุมอาชีพในแตละหมูบาน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

       ๕.๔  สงเสรมิใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเพ่ือเพ่ิม
รายไดแกประชาชนในพ้ืนที่ 

  ๖.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
       ๖.๑  สงเสรมิและสนับสนุนดานการกีฬา  และลานกีฬาหมูบานเพ่ือสุขภาพอนามัย
ที่ดีของประชาชน  ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา  เพื่อ
กอใหเกิดความรัก  ความสามัคคี  แลปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการเลนกีฬา 
       ๖.๒  สงเสรมิกระบวนการสรางคุณธรรม  จริยธรรมการสรางวินัย  และจิต
สาธารณะของคนในชุมชน 
       ๖.๓  สงเสรมิ  สนับสนุนอํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ
สงเคราะห   เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  และผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองได  รวมทั้งไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางทั่วถึง  และเปนธรรม 
       ๖.๔  ปองกัน  ปราบปราม  และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่  ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  เอกชนที่เก่ียวของ  รวมกันปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด  
เสรมิสรางความเขมแข็ง  ความเขาใจที่ถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว 
       ๖.๕  สนับสนุนการฝกอบรมทบทวนใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน                 
(อปพร.)   เพ่ือปองกันและเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่ภาครัฐ  และดูแลรกัษาความปลอดภัย  และ
การจราจรในชุมชน หมูบาน 
       ๖.๖  สงเสรมิดําเนินการ อบต. สัญจร เพื่อใหบริการประชาชนและรับทราบปญหา  
อุปสรรคและความตองการของประชาชนในแตละหมูบาน 

  ๗.  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๗.๑  รณรงค  สงเสรมิการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบรกิหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมแกประชาชน  และชุมชน 
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   ๗.๒  สนับสนุนสงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย 
จัดการความเปนระเบียบเรยีบรอยของชุมชน  และสถานที่ตางๆ  ในตําบลเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
   ๗.๓  สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวัง  และการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ควบคุมและกําจัดมูลภาวะที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๗.๔  สงเสรมิสนับสนุนโครงการการปลูกปาชุมชน  ฟนฟู  อนุรักษพันธุกรรมพืช  
อนุรักษแหลงน้ํา  ลุมน้ําลําคลอง  และปาใหมีความอุดมสมบูรณ 
   ๗.๕  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีมุง
ไปสูการลดภาวะ  โลกรอน 

  ดังนั้น  การดําเนินการในแตละภารกิจ  แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตาม
นโยบาย   ที่มีอยูทั้ง   ๗  ขอนั้น  จึงมีปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง  คือ  การมีสวนรวมของชุมชน 
และทุกภาคสวน ที่จะตองมาชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง  การแกไขปญหาใน
ตําบลบุกระสัง และการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบุ
กระสังไปแลวน้ัน  ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมยาก ทั้งนี้ก็ดวยความรู  ความ
เขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกรความรวมมือของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในแตละระดับ  
ตั้งแตระดับในองคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง อันไดแก  สมาชิกสภา อบต.  ขาราชการ  พนักงาน  
เจาหนาที่ ทุกทาน และการหนุนเสรมิจากองคกรภายนอก และสวนราชการตางๆ  ตลอดจนชุมชน และ
พี่นองประชาชน  เปนตน 

  กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนจะแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัต ิ ใหเกิดผลเปนรปูธรรมขึ้นมาอยางจริงจังนั้น  จะสงผลลพัธตอความเปนสงัคมที่ดี และมีมาตรฐาน
ได กระผมขอใหความเชื่อมั่นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบุกระสังวา จะบริหารงานดวยความ
ถูกตอง  สจุริต ซื่อสัตย  รับผิดชอบ  โปรงใส  ตรวจสอบได  ไมเลือกปฏิบัติ  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  และ
มคีวามมุงมั่งท่ีจะบริหารงาน   ในองคการบริหารสวนตําบลบุกระสังใหมีความเจริญกาวหนา  และสราง
ความทัดเทียมใหเกิดในชุมชนโดยจะยึดหลักคุณธรรมบริหารงานอยางมีคุณภาพเพ่ือใหเกิด 
คุณประโยชน สุขแกพ่ีนองประชาชนในตําบลบุกระสัง  ทุกคนโดยถวนหนาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน   
 
         กระผมขอจบการแถลงนโยบายเพียงเทานี้  
           ขอบคุณครับ  


