คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
นายวัชระ โรยทองคำ
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
ผูทรงเกียรติทุกทาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (สฎ) 0002/
ว 236 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รับรองการไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายวัชระ โรยทองคำ นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย พรอมดวย
คณะผูบริหารทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย นายจำนงค คงจำเนียร รองนายก นายยาวรรณ นิจจันทร
พันธศรี รองนายก และ นายมนตรี เวชวิมล เลขานุการนายก ซึ่งไดรับการไววางใจจากพี่นอง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2564 ขออนุญาตตอทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ขอแถลงแนวนโยบายใน
การบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแหงนี้ โดยไดจัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบล
ปากฉลุยเปนเอกสาร แจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยทุกคนที่มาประชุมดวย
แลว เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน ตามความในมาตรา 58/5 กำหนดไววา “กอนนายกองคการ
บริหารสวนตำบลเขารับหนาที่ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล แถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตำบล”
เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ดำเนินไปดวยความ
เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตกระบวนการทำงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยใหเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน ดังนี้
1.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ดำเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง และบุกเบิกถนนสาย
ใหม เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนสง
1.2 ดำเนินการจัดสรางขยายระบบประปา ปรับปรุงแหลงน้ำ ขุดสระน้ำ อางเก็บน้ำ
บอน้ำตื้น เพื่อใหประชาชนไดมีน้ำใชและเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ
1.3 จัดใหมีสนามกีฬา/ลานกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่ออกกำลังกาย

-21.4 จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ถนน จุดเสี่ยง ชุมชน สนามกีฬา/ลานกีฬา อยางทั่วถึง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.5 จัดใหมีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชน เพื่อศึกษาธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่
เกิดการสรางรายไดใหแกชุมชน และเปนการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรูจักตำบลปากฉลุย
มากยิ่งขึ้น
1.6 จัดใหมีกลองวงจรปดในจุดเสี่ยง และจุดอันตราย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
1.7 บริหารจัดการขยะใหเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2.นโยบายดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนและสินคาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมีการ
สรางงานสรางคน สรางรายไดในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดี
2.2 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกสาขาใหทันยุคสมัย กาวไกล และมั่นคง
2.3 สงเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และ อสม.ใหมีงบประมาณและ
อุปกรณปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานดานสุขภาพใหกับประชาชน
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ใชวิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง
2.5 สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาด และโรคอุบัติใหม ที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอความเปนอยูกับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
2.6 มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษาสุขภาพ
อนามัยอยางทั่วถึง
2.7 จัดหางบประมาณที่เกินศักยภาพ และรวมบูรณาการกับหนวยงานอื่น ในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล อำนวยความสะดวก และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
3.นโยบายดานการพัฒนาสังคม
3.1 ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา และ
ผูสูงอายุ อยางทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม โดยสามารถเขาถึงบริการและ
สวัสดิการภาครัฐอยางเทาเทียมกัน
3.2 รณรงค ป  อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ป ญ หาอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกองคกร
3.3 สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จัดหาวัสดุอุปกรณ และยานพาหนะใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนอยางมีปสิทธิภาพ

-33.4 จัดใหมีระบบ WiFi สาธารณะ เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดศึกษา
คนควาขอมูล เกิดการเรียนรูทันตอเหตุการณในโลกแหงขอมูลขาวสาร และรองรับการศึกษาระบบ
ออนไลน
3.5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาดาน
สุขภาพ จัดใหมีสถานที่ออกกำลังกาย และสนับสนุนอุปกรณการกีฬาที่จำเปนอยางตอเนื่อง
3.6 สนับสนุนอุปกรณการกีฬาทุกหมูบาน และกิจกรรมการแขงขันกีฬาระดับตำบล
4.นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
4.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น โดยการรวมคิดรวมทำ
รวมแกปญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง
4.3 สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม กำหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตร จัดทำ
แผนโครงการในการพัฒนาตำบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
4.4 พัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ ใหมีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงาน และรองรับการถายโอนภารกิจ เพื่อสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีปสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให
ประชาชนที่มารับบริการไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจ
4.6 สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการมี สวนรวม บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนที่มีตอการบริหารทองถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
5.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 สงเสริม สนับสนุนดานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
5.2 สนับสนุนงบประมาณ ในเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณภาพ อันจะสงผลใหสมองไดรับการพัฒนาและเรียนรูไดมากขึ้น
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม
5.4 สงเสริม สนับสนุนวิชาชีพ ใหตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชน
5.5 สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ใหอยูคูกับ
ชุมชนตลอดไป
5.6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนวันเรียน ใหเปนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีคุณภาพ

-4กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา นโยบายตางๆ ที่กระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุยในวันนี้ ถาหากไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทุกฝาย รวมทั้งพี่นองประชาชนในพื้นที่ รวมกันผลักดันสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปน
รูปธรรมภายในระยะเวลา 4 ป ที่กระผมดำรงตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
กระผมมีความเชื่อมั่นวาสิ่งที่เกิดขึ้นจะสงผลไปยังพี่นองประชาชนใหมีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
และที่สำคัญศักยภาพในการพัฒนาตนเองของพี่นองประชาชนจะมีคุณภาพในทุกๆ ดาน สมดัง
เจตนารมณและนโยบายที่กระผมไดใหไวแกพี่นองประชาชน โดยสามารถสรางสรรคการพัฒนา
ตำบลปากฉลุย ใหเปน “ตำบลที่นาอยูและมีความสุขอยางยั่งยืน” ตอไป ขอขอบคุณครับ
นายวัชระ โรยทองคำ
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย

