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นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

 

 
 

นำงสมจิตต์  มะสันเทียะ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 



ค ำแถลงนโยบำย 
ของ 

นำงสมจิตต์  มะสันเทยีะ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดอืน พฤษภำคม ๒๕๕๕ 

 
เรียน    ท่ำนประธำนสภำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่มที่เคำรพ 
 
 ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่  ๕๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มแล้ว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดิฉันนางสมจิตต์  มะสันเทียะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาหนองทุ่ม  ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อันทรงเกียรติ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มได้รับทราบถึงนโยบาย
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มของผู้บริหารที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
นาหนองทุ่ม 
 ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ ๔ ปี เป็นระยะเวลาที่ดิฉันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้
มอบความไว้วางใจให้ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้  ดิฉันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ ประชาชน โดยยึด
หลัก ๕ ประการ คือ 

๑. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. ความโปร่งใส 
๓. ความเป็นธรรม 
๔. ความประหยัด 
๕. ความมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ดิฉัน  ได้ก าหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  โดยมีเจตคติที่จะ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง ในด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการและบริการประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชนชาวต าบลนาหนองทุ่มทุกคน 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มเป็นไปตามภารกิจและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงก าหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 



 
 

 ส าหรับนโยบาย  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม   ของดิฉันที่จะด าเนินการในระยะเวลา 4 ปี  
ที่ดิฉันด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ดิฉันมีนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ดังนี้ 

 

นโยบำยเร่งด่วน 
 1.1 แก้ไขปัญหาถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่ างต าบลและในเส้นทางในพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล 
 1.2 ด าเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 1.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ 
 1.4 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 1.5 ขุดลอกล าห้วยและแหล่งน้ าสาธารณะ พร้อมซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ 
 1.6 ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม โดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
  (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหองทุ่ม 
  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  
 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเน้นการก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างและขยายเขตการ
บริการประปา และจัดบริการสาธารณะ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 

 
 
 
 
 



 2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านการพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ให้
เพียงพอมีประสิทธิภาพ ด้านการกีฬา และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 3) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่ และมีความยั่งยืน อันประกอบด้วยการสร้าง
จิตส านึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ การก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในต าบลไว้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุกฤดูกาลรวม
ไปถึงการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีแบบมีส่วนร่วม 
 เป้ำหมำย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้
บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดขอนแก่นตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทางการเมืองและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาส่งเสริม
การพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ 
 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
 2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา บต. ให้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 



 
 4. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
 5. การให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดการให้บริการทั้งในและนอกส านักงาน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้มาติดต่องานต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 
 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันหวังเป้นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหนองทุ่มในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ดิฉันด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหนองทุ่ม อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลนาหนองทุ่ม สมดั่งเจตนารมณ์และนโยบาย
ที่ดิฉันให้ไว้แก่ประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาต าบลนาหนองทุ่มให้เป็น “ต าบลที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน” 
ต่อไป 
 
 ขอขอบคุณ 
         
 
 
       (นางสมจิตต์  มะสันเทียะ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
        วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
 
 


