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 ค ำแถลงนโยบำย 
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโตนด 

นำยสีหเดช  ไกรคุปต์ 
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโตนด 

วันที่  ๑๐  เดือนมกรำคม  พ.ศ.25๖๕ 
....................................... 

 
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโตนด  ที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงโตนด  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี  ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ ลต(รบ)  0๐0๒/ ว.๑๘๗  ลงวันที่  ๒๔  เดือนธันวาคม  พ.ศ.25๖๔  รับรองการได้รับ
เลือกตั้งการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดของกระผม  โดยให้ด ารงต าแหน่ง
นับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง  คือวันที่  ๒๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.25๖๔  นั้น 

 ในการนี้  กระผมได้ด าเนินการ ก าหนดนโยบาย   เพื่อใช้ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ภายใต้กรอบของกฎหมายและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดบริการ 
สาธารณะให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  โดยจะส่งเสริมสนับสนุน 
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  จึงได้ก าหนดกรอบการพัฒนาเป็น  ๖  ด้าน  คือ   

๑. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน   
๒. ด้ำนสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ   
๓. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ   
๔. ด้ำนพัฒนำคณุภำพชีวิต  สังคม  กำรศกึษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
๕. ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุขและกำรกีฬำ  
๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   

 
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโตนด  ที่เคำรพ 
 การก าหนดนโยบายการบริหารราชการของกระผม ได้ก าหนดบนพื้นฐานที่ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยเน้นกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ  กฎหมาย ที่ใช้ในการ
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ  ได้แก่  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ.25๖๒ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
 



 ฉะนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้
บรรลุถึงภารกิจ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.25๖๒ มาตรา 58/5  ที่ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์ 
การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่    ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติภายใน  30  วัน    นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
ดังต่อไปนี้ 
 นโยบำยกำรพัฒนำทั่วไป 

เป็นภาระงานที่จะต้องด าเนินการตามกรอบการพัฒนา  และตามอ านาจ  หน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แบ่งออกเป็น  ๖  ด้านดังต่อไปนี้ 

 
       1.  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1.1  ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน  สะพาน  เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  
การขนส่งทางการเกษตร ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล       

1.2  จัดให้มีทางระบายน้ าและสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้มี
ความพร้อมและสามารถใช้การได้   

1.3  จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ จัดระบบประปา รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 
ใหป้ระชาชนมีระบบประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  และมุ่งพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์อื่น  ๆ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  

1.5  มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  
และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  เพ่ือรับการสนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

         ๒.  ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ๒.1  กำรอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 

๒.1.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  ๒.2  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลพิษ   
   ๒.2.1  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  ในการก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  การบ าบัดน้ า
เสีย  มลพิษชุมชน  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักรกลและสถานที่ส าหรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและบริการสาธารณะ 



                           ๒.๒.๒  ส่งเสริมการบริหารจัดการการแก้ ไขปัญหามลพิษอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ฝุ่น PM ๒.๕  น้ าเน่าเสีย  

๒.2.๓  ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง  
โดยจัดให้มีบ่อฝังขยะประจ าครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน 

 

       ๓.  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
๓.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลัก     

๓.2  ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้การพัฒนาผลผลิตควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.3  ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและฟ้ืนฟูสภาพดินและน้ า  และเพ่ือลดปัญหาสภาพดินเส่ือมโทรม     

๓.๔  ส่งเสริมใหม้ีศูนย์กลางการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจ าต าบล  รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายการรับซื้อภายในต าบล  เพ่ือกระตุ้นราคาผลผลิตทางการเกษตร 

๓.๕  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เป็นการแปลงจากส่ิงที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อพัฒนารายได้ของ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

       ๔. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๔.๑   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำร 

๔.๑.1  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

๔.๑.2  ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้  สร้าง
งาน  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพให้กับคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคง  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๔.๑.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   
เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  
เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  ท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

๔.๒ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   
๔.๒.1  สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน  ช่วยเหลือ  ผู้ประสบอุบัติภัยและ 
สาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่   



๔.๒.2  สนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๒.3  สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

๔.๒.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัยสินของประชาชนในเขตต าบลบางโตนด เช่น การติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 

๔.๓  กำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพย์ติด   
๔.๓.1  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ  ต ารวจ  ก านัน  ใหญ่

บ้าน  ผู้น าชุมชน โรงเรียนและสถาบันครอบครัว  เพ่ือลดปัญหายาเสพติดและให้โอกาสผู้เคยติดยา
ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ 

๔.๓.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการลดปัญหาสังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคล
ในครอบครัวและในท้องถิ่น 

๔.๓.3  สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพย์ติดทั้งในระดับหมู่บ้าน  ต าบล   

๔.๔  กำรศึกษำ 
๔.๔.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

ของเด็กระดับปฐมวัย  และสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๔.๔.2  สนับสนุนให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก  ให้ได้รับการ

ฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร  และเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๔.๔.3  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ  โดยการก าหนดและควบคุม
คุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  จัดหา ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ  จัดหาส่ือการเรียนการสอน  เครื่องเล่นภาคสนาม   

๔.๔.4  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในต าบลบางโตนด ในการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการ  การศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาแล
มัธยมศึกษา     

๔.๔.5  ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ าต าบล เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ  แก่นักเรียน  
นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและผู้ที่สนใจ  

  



  ๔.๕  ด้ำนกำรศำสนำและกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
   ๔.๕.1  สนับสนุนงานประเพณีและวันส าคัญทางศาสนาเพื่อให้วัฒนธรรม
ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง  เช่น งานประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอย
กระทง   

๔.๕.2  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในต าบล ในการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๔.๕.3  จัดให้มีการบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของต าบลบางโตนด  
 

                     ๕. ด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 
๕.๑ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

๕.๑.1  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ
และได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ  สามารถป้องกันตนเองได้ 

๕.๑.2  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่และคนชรา  
และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า    

๕.๑.๓  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ให้มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน   

 
๕.๒  กำรกีฬำและนันทนำกำร 

๕.๒.๑  ปรับปรุงสนามกีฬาและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในต าบลบาง
โตนดประจ าปี เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและสร้างนักกีฬาให้กับต าบล   

๕.๒.๒  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน  ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน   

๕.๒.๓  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  เพื่อนันทนาการ  การ
พักผอ่นหย่อนใจและออกก าลังกาย  แก่ประชาชนต าบลบางโตนด  

 
 
 
 
 



๖.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
๖.1  กำรส่งเสริมกำรเมือง 

๖.1.1  ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๖.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชน   ให้เด็กได้กล้าคิด  
กล้าท า  กล้าแสดงออก  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลบางโตนด  เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก  เยาวชน   

๖.1.3  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบลและหมู่บ้าน  หอกระจาย
เสียง  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของทางราชการ  ทุก
หมู่บ้าน 
  ๖.2  กำรบริหำร 

๖.2.1  บริหารองค์กรและจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมภาบาล  
(GOOD  GOVERNANCE)  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดหลักความ
คุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๖.2.2  ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม   

๖.2.3  สร้างความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เพื่อประสิทธิภาพในการประสานและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ 
  
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโตนด ที่เคำรพ 
               นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปแล้วนั้นได้ต้ังอยู่บนฐาน 
ความสอดคล้องต้องการของประชาชน  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการก าหนดจาก ทุกภาคส่วน  โดย 
ยึดหลักความรวดเร็ว  ทันสมัย  โปร่งใส่และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  เพ่ือประโยชน์สุขของพี่น้อง 
ประชาชนชาวต าบลบางโตนด   ทุกค ำสญัญำคือภำรกิจ   ในการบริหารกิจการองค์กรให้สามารถ 
แปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น  ใน 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท างบประมาณ  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การตรวจสอบ 
การติดตามประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
กฎหมายทุกประการ 
ท่ำนประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
บำงโตนด  ที่เคำรพ  ทกุท่ำน 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบขึ้นด้วยฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารซึ่งประกอบ 
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