
 
 

ค ำแถลงนโยบำย 

ของ  นำยวรัิตน์   สุวอ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหว้ำ 

 ส ำหรับนโยบำย  กำรพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้  ของกระผมท่ีจะด ำเนินกำรในระยะ 

เวลำ  4  ปี  ท่ีกระผมด ำรงต ำแหน่งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้  กระผมมีนโยบำยกำรพฒันำใน
ดำ้นต่ำง ๆ  ดงัน้ี 

 1.นโยบำยกำรบริหำร 
  1.1  ดำ้นสำธำรณะสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  จดัซ้ือรถเก็บขยะ
ประจ ำต ำบล  ซ่ึงถึงขยะประจ ำบำ้นงำนแผนกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีระบบกำรท ำงำนท่ีมีคุณภำพ  บริหำรงำน
บุคคลท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพเนน้กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ  กำรมีส่วนร่วม  ร่วมคิด   ร่วมท ำ  รับผดิชอบ  ของพี่
นอ้งประชำชน  โดยจะร่วมท ำขอ้บญัญติัต ำบลเก่ียวกบักำรเก็บขยะมูลฝอย  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชำชน
ภำยในต ำบลอยำ่งมีประสิทธิภำพ  สถำนท่ีทิ้งขยะจะประสำนงำนกบัเทศบำลเมืองหนองบวัล ำภู  ทิ้งท่ีบ่อก ำจดั
ขยะเทศบำล  ซ่ึงเป็นกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืน  เพื่อผลประโยชน์ของพี่นอ้ง  ซ่ึงเป็นควำม
ตอ้งกำรของพี่นอ้งทั้ง  7  หมู่บำ้น  โดยกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  จำกแผนพฒันำทอ้งถ่ินท่ีผำ่นกำร
ประชำคม  ซ่ึงเป็นปัญหำดำ้นก ำจดัขยะในหมู่บำ้นท่ีไม่มีท่ีทิ้ง  สถำนท่ีทิ้ง  และเป็นควำมตอ้งกำรของประชำชน
ท่ีไดก้ ำหนดแนวนโยบำยน้ี 
  1.2  แกไ้ขปัญหำถนนช ำรุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในเส้นทำงท่ีติดต่อระหวำ่งหมู่บำ้น  ต ำบล  และ
ในเส้นทำงในพื้นท่ีทำงกำรเกษตรของประชำชนภำยในต ำบลหนองหวำ้ 
  1.3  ด ำเนินกำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะละซ่อมแซมโคมไฟฟ้ำสำธำรณะในพื้นท่ีทุกหมู่บำ้น
และขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร  เพื่อควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชำชน 
  1.4  พฒันำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้ ให้เป็นศูนยพ์ฒันำ  
เด็กเล็กใหมี้คุณภำพ 
  1.5  จดัสวสัดิกำรสังคมและกิจกรรมในกำรพฒันำคุณภำพชีวติของผูสู้งอำย ุ  คนพิกำร  และ
ผูด้อ้ยโอกำสในสังคม  อยำ่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
  1.6  ปรับปรุงรูปแบบกำรท ำงำนใหเ้ขำ้ถึงรวดเร็วทนัใจประชำชนในกำรร้องเรียน  ร้องทุกข์
ของประชำชน  ท่ีไม่ขดัระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  เนน้ท ำงำนเขำ้ถึง  รวดเร็ว  กลำ้ตดัสินใจ  เห็นประโยชน์ประชำชนเป็นส ำคญัในกำรท ำงำน 
  -  กำรบริกำรกำรตอ้นรับช่วยเหลือดว้ยใจ  บริกำรดว้ยร้อยยิม้ 
  1.7  สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีเป็นเครือข่ำย  ทุกหน่วยงำน  องคก์ร  ทุกภำคส่วน  บำ้น  วดั  
โรงเรียน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ประสำนกำรท ำงำนก ำนนั  ผูใ้หญ่บำ้น  สมำชิก  อบต.  เนน้สร้ำง
ควำมเขำ้ใจ  เขำ้ถึง  มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมตดัสินใจ  และร่วมปรับปรุงแกไ้ขปัญหำในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 



 
 

  1.8  งำนดีสำนต่อ  ปรับปรุงพฒันำใหดี้ข้ึน  เช่น  จ่ำยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุ , เบ้ียผูพ้ิกำร , ผูป่้วย
เอดส์ถึงบำ้น 
  1.9  กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน  ถนน  ไฟฟ้ำ  ประปำ  คลอง  หว้ย  หนอง  บึง  งำนระบำย
น ้ำ 
  1.10  พฒันำองคค์วำมรู้ใหก้บัประชำชนเพื่อกำ้วเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  เช่น   
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เร่ือง  เก่ียวกบัอำเซียน  และโครงกำรเรียนรู้ภำษำอำเซียน  หรือภำษำองักฤษแก่เยำวชน
ผูส้นใจในวนัหยดุ  เสำร์ – อำทิตย ์ และวนัปิดภำคเรียน 
 2.  นโยบำยกำรพฒันำองคก์ร ( องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้ ) 
  2.1  กำรท ำงำนเนน้ผลส ำเร็จของงำน  ท่ีเกิดจำกควำมตอ้งกำรหรือแกไ้ขปัญหำประชำชน  
สร้ำงควำมเขำ้ใจ  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โดยมีจุดประสงค ์  คือ  เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกท่ีสุด  
และคุม้ค่ำต่อกำรด ำเนินงำน 
  2.2  ในกำรบริกำรประชำชน  สร้ำงองคก์รใหบ้ริกำรประชำชนท่ีเป็นกนัเอง  บริกำรดว้ยร้อยยิม้
ใหป้ระชำชนเกิดควำมพอใจ โดยใหป้ระชำชนเป็นผูป้ระเมินมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริกำรประชำชน 
ทุกปี 
  2.3  น ำหลกัธรรมในกำรท ำงำนเพื่อพฒันำคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ร  เช่น  อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผูน้ ำ  และเจำ้หนำ้ท่ีและกำรจดัสรรอตัรำก ำลงัคนใหเ้หมำะสมกบัเน้ืองำนและกำรจดัหำทรัพยำกร  
อุปกรณ์  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  เพื่อศกัยภำพท ำงำนและกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ 
  2.4  ปรับระบบบริหำรรำชกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้  โดยใชห้ลกักำร
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี  เพื่อใหก้ำรบริหำรรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยดงัต่อไปน้ี 
  1.  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
  2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้ 
  3.  มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหวำ้ 
  4.  มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ 
  5.  ประชำชนไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกและไดรั้บกำรตอบสนองตำมควำมตอ้งกำร  โดย
ไม่ขดัต่อระเบียบ  / กฎหมำย / คุณธรรม / จริยธรรม 
  6.  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 3.  นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม , สนับสนุน 
  3.1  ส่งเสริมกิจกรรม  บำ้น  วดั  โรงเรียน 
  3.2  ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม  กองทุน  เช่น  กิจกรรมกองทุนสวสัดิกำรชุมชนต ำบลหนองหวำ้  
กิจกรรมกองทุนหลกัประกนัสุขภำพต ำบลหนองหวำ้  ชมรมผูพ้ิกำรต ำบลหนองหวำ้ 
  3.3  ส่งเสริมพฒันำคุณภำพชีวติ  ช่วยเหลือผูย้ำกจนและผูด้อ้ยโอกำสในชุมชน  เช่น  ใหเ้งิน
สงเครำะห์ช่วยเหลือผูย้ำกจน  ดอ้ยโอกำส  หรือกำรซ่อมแซมบำ้นท่ีอยูผู่สู้งอำย ุ ผูพ้ิกำร  ท่ีมีฐำนะยำกจน 



 
 

  3.4  ส่งเสริมกำรกีฬำและนนัทนำกำรทุกระดบั  เพื่อแกไ้ขปัญหำยำเสพติดและใชเ้วลำวำ่งให้
เกิดประโยชน์ 
  3.5  ส่งเสริมกำรจดักำรแข่งขนักีฬำในระดบัชุมชน และโรงเรียนในเขตบริกำรต ำบลหนองหวำ้ 
ทุกแห่ง 
  3.6  ส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
  3.7  ส่งเสริมดำ้นสวสัดิกำรและกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่  อปพร. , อสม. 
  3.8  สนบัสนุนกลุ่มอำชีพเดิมและกลุ่มใหม่ใหเ้ป็นรูปธรรม  เป็นประโยชน์ท่ีสุด 
  3.9  สนบัสนุนกำรจดัสวสัดิกำรช่วยเหลือประชำชนในชุมชนท่ีประสบควำมเดือดร้อนจำกภยั
ธรรมชำติ  ภยัพิบติั  หรือ  อคัคีภยั  ใหไ้ดรั้บกำรช่วยเหลือ  แกไ้ข อยำ่งรีบด่วนและทัว่ถึง 
  3.10  สนบัสนุนดำ้นสำธำรณสุข  เพื่อรณรงคป้์องกนัรักษำส่งเสริม  และฟ้ืนฟู่ สมรรถภำพดำ้น
สำธำรณสุข  และกิจกรรมสำธำรณสุขตำมโครงกำรต่ำง ๆ   
  กระผมหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่นโยบำยต่ำง ๆ  ท่ีกระผมไดแ้ถลงต่อสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองหวำ้  อนัจะน ำมำซ่ึงประโยชน์สุข  ของพี่นอ้งประชำชนชำวต ำบลหนองหวำ้  สมดงัเจตนำรมณ์  และ
นโยบำยท่ีกระผมไดใ้หไ้วแ้ก่ประชำชน  โดยสำมำรถสร้ำงสรรคก์ำรพฒันำต ำบลหนองหวำ้ใหเ้ป็น   
“ ต ำบลท่ีน่ำอยูไ่ดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ”  ต่อไป 
 
 

 

 

 


