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***************************** 

เรียน  ประธานสภา ฯ ที่เคารพและเพื่อนสมาชิก ท่ีรักทุกท่าน  
                กระผม นายสุวิทย์     โตทุ้ย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ขอแถลงนโยบายโดย  
เรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันของ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา 4 ปีจากนี้ไปตามวาระที่กฎหมายก าหนด 
                ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน  โดยให้กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   เมื่อวันที่    5   ตุลาคม
2552   นั้น   ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีต่อเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่ได้รับความ
ไว้วางใจให้เข้ามาปฏิบัติงานในสภาแห่งนี้ ด้วยความจริงใจ  กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกท่านขอยืนยันด้วยความตั้งใจจริง ที่จะท างานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนต าบลทับหมันด้วย
ความมุ่งมั่น ภายใต้หลักธรรมภิบาล คือสะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของพี่น้องประชาชนต าบลทับหมัน  

  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันแห่งนี้สามารถด าเนินการไปได้อย่าง
มีทิศทางและสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระผมจึงได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเร่ือง เร่งด่วนที่
จะต้องด าเนินการ และ ส่วนงานที่จะต้อง บริหารจัดการเพื่อด าเนินการในระยะเวลา  4  ปี  ตามวาระ  โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดังนี้ 

                1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการ  
                กระผมถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนตรงตามความต้องการ และทันท่วงที โดยมีนโยบายที่ส าคัญดังนี้ 

                1.1 เปิดโอกาสให้ ประชาชนผู้น าท้องถิ่นเข้าถึง และมีส่วนร่วมโดยกระบวนการประชาคม   ใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต าบลทับหมัน ให้มีเจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืน ต่อไป
ในอนาคต 
                1.2  จัดการส ารวจถนนในทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพ
ปกติพร้อมใช้งาน ไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน  
                1.3  ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางสายหลักทุกหมู่บ้านตามความจ าเป็นและ



เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 
                1.4  พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ  รวมทั้งจัดให้มีการระบายน้ าอย่างรวดเร็ว  เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว  
ปลูกมะนาวและพืชผลทางการเกษตร                                      
                1.5. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                1.6  ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ เกี่ยวการอนุมัติ การอนุญาต  ของผู้มาติดต่อราชการประเภท
ต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนมีความชื่อถือ และที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ 
 1.7  ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานราชการ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถของ  อบต.ทับหมัน 

                2.  ส่วนงานท่ีจะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ 

                ในส่วนงานที่จะบริหารจัดการในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ กระผมจะด าเนินนโยบายหลักตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมไปถึงการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเป็นกรอบไว้   4   ด้าน คือ 

            1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให้เป็นถนน   ที่ได้มาตรฐานตามความ
จ าเป็น และเหมาะสมทุกหมู่บ้าน 
            1.2  ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังในบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
            1.3 ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้การได้ดีในทุกฤดูกาล   ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
            1.4  เร่งรัดประสานการขยายเขตไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

            1.5  ด าเนินการจัดท าคูระบายน้ าในบริเวณพื้นแหล่งชุมชนที่ที่น้ าท่วมขังให้สามารถระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

            2.  นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
            2.1  สนับสนุน ส่งเสริม และสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ยากจนและด้อย  โอกาส เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ 



            2.2  สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน       
การสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อใน
พื้นที่ต าบลทับหมันอย่างทั่วถึง 
            2.3  สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของ เด็ก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการกีฬา 
และนันทนาการ  รวมทั้งให้มีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
            2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
            3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
            3.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาของ เด็ก เยาวชนและประชาชนในทุกระดับ   
            3.2  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึงและ ส่งเสริม  บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม ให้สืบทอดเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง 
 

            4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
            4.1  ปรับปรุง/ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
การขยายภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
            กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามแนวนโยบายในกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นหลัก กล่าวคือให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้  เพื่อให้กระผมสามารถบริหารราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน ได้บรรลุเป้าหมายที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อพี่น้องประชาชนในต าบลทับหมัน  ที่ได้เลือก
กระผมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวแทน  

            กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภา ฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมีความเจริญก้าวหน้า  ทัดเทียมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น  และให้พี่น้องประชาชนมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนชาวต าบลทับหมัน  ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวต าบล    
ทับหมันเป็นที่ต้ังอย่างแท้จริง    ขอขอบคุณ 

 


