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คำแถลงนโยบาย 

นางสาวอารยา  สีกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

เรียน    ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

            ตามที่ได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ และองค์การ
บริหารส ่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  เมื่ อว ัน ท่ี  ๒๘  เด ือน พฤศจ ิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไปแล ้วนั้น                                
ดิฉัน นางสาวอารยา  สีกา  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 
เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองขุ่นใหญ่  ลงวันท่ี ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                     อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ ๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า "ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ               
ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ การแถลงนโยบาย
ให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย" 

 ดิฉัน  นางสาวอารยา  สีกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ จึงได้กำหนด
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา  ๔  ปี นับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องโดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการใน การพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะ
พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ท่ีเคารพ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้น
มากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมา
หากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาท่ีรอการแก้ไข 



๒ 

และพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
ที ่เกิดขึ ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นชุมชนน่าอยู่                      
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  รักษา
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที ่ได้กล่าวไว้ข้างต้น                        
จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้  ๘  ด้าน ได้แก่ 

๑.  นโยบายเร่งด่วน 
๒.  นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.  นโยบายการศึกษา 
๔.  นโยบายการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๕.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๖.  นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๗.  นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
๘.  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวในตำบล 

                      โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี ้

                      ๑. นโยบายเร่งด่วน 

                           เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่  การเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

                       ๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

                            ๑.  เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิง
รุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง  

       ๒.  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุนดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยส่ิงแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ  

       ๓.  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะ
กลุ ่มเพื ่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู ้สูงอายุ เร ่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม  

 



๓ 

       ๔.  การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นท่ี จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมท้ัง
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดต้ังกล้องวงจรปิดจุดเส่ียงต่างๆ ใน
พื้นท่ี 

                       ๓. นโยบายการศึกษา 

                            เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและ
เยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ให้การ
สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม  ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย  สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน  และประชาชนโดยท่ัวไป 

สถานท่ีสำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุน 

                        ๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

                           เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ ่นใหญ่  ให้เป็นแหล่งที ่อยู ่อาศัยที่มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ  โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื ้นท่ี
ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ำเน่า
เสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาดูคลองสาธารณะ  ผลักดันการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนา
พื้นที่สีเขียว  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

                       ๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เชื ่อมโยง
เครือข่ายการคมนาคม  ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่มีมาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ  ปรับปรุง
สะพานทางเดินเท้า  สะพานทางเดินเท้าในชุมชน  จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร  เครื่องหมายบอกเส้นทาง
หลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

                          -  เพิ่มจุดแสงสว่าง   

          พบว่าพี่น้องประชาชนตำบลหนองขุ่นใหญ่เกือบทุกหมู่บ้านยังขาดแคลนไฟฟ้าส่อง
สว่างหลายจุด  ต้องเพิ่มแสงสว่างตามแนวถนน  ตามจุดทางแยกให้มากขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุ  ลดการเฉี่ยวชน  
และความเส่ียงต่ออาชญากรรม  การลักขโมย  กลุ่มมิจฉาชีพ  และอันตรายอื่นๆ 

  



๔ 

  -  ขยายไฟฟ้าเข้าสู่แปลงเกษตร 

     ประชาชนในตำบลหนองขุ่นใหญ่ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม  จะขยายไฟฟ้าเข้าสู่
แปลงเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  และมุ่งพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ทางการเกษตร  เพราะเป็น
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 

 -  ซ่อมแซมระบบประปา 
   ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำประปา  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรอื่น  และ
ระบบกรองน้ำเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตำบลหนองขุ่นใหญ่  ได้ใช้น้ำดีมีคุณภาพ  และเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

 -  พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

    ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  แหล่งน้ำทางการเกษตร  คลองส่งน้ำ  ห้วย  
หนอง  คลอง  บึงตื้นเขิน  ฝายขาดและอื่นๆ  รวมถึงการจัดหางบประมาณเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้
ประชาชนได้รับความเป็นอยู่ท่ีดี  มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

                       ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

                        เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกต้ังทุก
ระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ โดยบูรณาการแผนงาน
ของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดย
สนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

                       ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

                        เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ สามารถดำเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใต้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส 
และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Cal Center เช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการ ช่างและผัง
เมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู ้ ท่ี
จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างฝ่าย
การเมืองและข้าราชการประจำ 
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 ๘.  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 

  เพื่อประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของตำบลหนองขุ่นใหญ่  พัฒนาสถานท่ีแหล่งน้ำให้
เป็นศูนย์รวมการท่องเท่ียว  พบปะค้าขาย  ออกกำลังกาย  สังสรรค์  ทำกิจกรรมต่างๆ  ศูนย์รวมการพักผ่อน
ตามอัธยาศัยร่วมแรงร่วมใจของตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

                       จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริง ท่ีจะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นท่ีต้ังในทุกๆ ด้าน 

                       ดิฉัน  นางสาวอารยา  สีกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ขอให้คำมั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับต้ังแต่นี้ไป ดิฉัน
จะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ตามแนวนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะ
ยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ให้เกิดการพัฒนา
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

    อารยา   สีกา 

     (นางสาวอารยา   สีกา) 

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


