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ท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผมนายณรงค์ สุขโท้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
รองนายก เลขานุการฯ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ทับหมัน
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมันที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งนี้
โดยจัดทานโยบายในการพัฒนาตาบลทับหมันเป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุก
คนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา๕๘/๕ กาหนดไว้ว่าก่อนที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ตาบลทับหมันมีความหลากหลายในด้านอาชีพ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคมนาคม
ปัญหาเรื่องน้าอุปโภคบริโภค ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและยาเสพติด
ใน ๔ ปีข้างหน้า กระผมและทีมงานบริหาร ได้วางแนวนโยบายโดยคานึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล
และของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตาบลที่จะดาเนินการภายใต้นโยบาย
“ คุณธรรมนาบริหาร ” โดย
วิสัยทัศน์ที่ว่า ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย การบริหารท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ
และจะยึดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนตาบลทับหมัน ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยกาหนด
นโยบายแบ่งเป็น ๑๐ ด้านดังต่อไปนี้
๑. ด้านนโยบายเร่งด่วน
๑.๑ สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
การทาให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่างๆในตาบลด้วยความโปร่งใส
๑.๒ สร้างความมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดาเนินกิจการต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันกระบวนการสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
รากฐานของตาบล โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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๒.๑ ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๒ ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต
๒.๓ ส่งเสริมการทาอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตาบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ
๒.๔ จัดสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียง
และมีคุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน้า ไฟฟ้า เป็นต้น
๒.๕ ส่งเสริมการสหกรณ์ ให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจาหน่าย
๒.๖ ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กร ภาครัฐ และครัวเรือน
๒.๗ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการทางานให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนลูกรัง ในตาบลให้พอเพียง มีคุณภาพในการ
สัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
๓.๒ ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่
สาธารณะ
๓.๓ จัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค โดยการขุดสระน้า บ่อน้าตื้น ขุด
ลอกคูคลองส่งน้า และระบบประปาบริหารจัดการให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งที่ดาเนินการเองและ
ประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
๓.๔ สร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะ ให้พอเพียงและมีคุณภาพ
๔. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบล
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดาเนินงาน
ดังนี้
๔.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล และผู้มาเยี่ยมเยือนโดยการ
ประสานงานกับตารวจ อปพร. เป็นต้น
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๔.๒ สารวจจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จัดทาบัญชีเพื่อจัดหางบประมาณในการให้
ความช่วยเหลือ
๔.๓ ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัย และจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้
เยาวชนประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
๔.๔ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริงโดยการร่วมมือและประสานงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) และโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ตาบลให้ดีขึ้น
๕. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ จัดภูมิทัศน์ของตาบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัยและน่าใช้งาน
๕.๒ กาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยขยายงานบริการกาจัดขยะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕.๓ รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตาบล
๖. นโยบาย ด้านการศึกษา
๖.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ทั้งในด้าน
อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม ) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากร
ผู้สอน
แก่เด็กก่อนปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนาไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป
๖.๒ ส่งเสริมด้านความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของ
กลุ่มต่างๆ
๖.๓ สนับสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
ศักยภาพของผู้เรียน

เพื่อเสริมสร้าง

๗. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันจะส่งเสริมจริยธรรมท้องถิ่น และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมการออกกาลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์การกีฬาตามความ
ต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
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๗.๒ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตาบล
ทับหมันให้มีการพัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ทั้ง วัสดุ
อุปกรณ์ การกีฬาและกิจกรรมอื่นๆในด้านกีฬา
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุน รักษา สืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของตาบล
๗.๔ สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
๘. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
๘.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนรวมในทุกๆด้าน ร่วม
คิด ร่วมทา เพื่อประชาชนชาวตาบลทับหมัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์
๘.๒ เน้นการทางานเป็นทีม ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้นาชุมชน ผู้นาหมู่บ้าน และผู้นากลุ่มต่างๆใน
พื้นที่ บริหารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม และการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
๘.๓ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทางาน
มากขึ้น
๘.๔ พัฒนาปรับปรุง ติดตั้งระบบหอกระจายข่าว / เสียงตามสาย ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งตาบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
๙. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
๙.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนป้องกันสาธารณภัย
๙.๒ ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๙.๓ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
๙.๔ การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร.
๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS )
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๑๐. นโยบายด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพสร้าง
ระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบล มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี
แนวทางดาเนินงาน ดังนี้
๑๐.๑ ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทาโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีทุกคน ตามแนวทางนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๒ เฝ้าระวังและแก้ปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด ๑๙ (
ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่าเสมอและรวดเร็ว

COVID๑๙)

๑๐.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านงานสาธารณสุข
๑๐.๔ สนับสนุนการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
การบริหารงานในวาระ ๔ ปี ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
สมบูรณ์แล้วนั้น กระผมจะดาเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร และกระผม
พร้อมทีมคณะบริหาร หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน และประชาชน
ตาบลทับหมันในการร่วมกันพัฒนาตาบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนตาบล
ทับหมัน ได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

ภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนาบริหาร”

ขอขอบพระคุณครับ
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