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**************** 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562  มาตรา 58  บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง                   
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา  58/5  บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบาย             
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง                    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

  กระผม  นายสุ รสิทธิ์   เมืองลี   ได้ รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบล ห้ วยไร่                
เลือกให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพ่ือเป็นตัวแทนของชาวตำบลห้วยไร่ ในการพัฒนาท้องถิ่น                       
เป็นระยะเวลา  4  ปี  จากการลงพ้ืนที่ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน                     
ของประชาชน และได้ ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่  พ่ีน้อง ชาวตำบลห้ วยไร่ว่ าจะบริหารงบประมาณ                             
อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด 
ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  เพ่ือให้ตำบลห้วยไร่น่าอยู่  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น                 
โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาใช้ในการพัฒนาตำบลห้วยไร่  ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้                   
ไว้กับประชาชนในครั้งนี้  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่                     
ตามแผนพัฒนาตำบล  และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ซึ่งนโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อ                    
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในวันนี้  เป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน ที่ จะถือปฏิบัติ                
ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น  โดยนโยบายที่กำหนดไว้ทั้งหมด  6  ด้าน  ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  มุ่ งมั่นที่ จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ ได้มาตรฐาน                        
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหาร                
ส่วนตำบล  โดยมีแนวทาง ดังนี้  

1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                  
โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน 
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1.2 สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  และระบบชลประทาน  โดยเพ่ิมหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้   
ในการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.3 สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยขยายเขตระบบประปา 
ก่อสร้างและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ 

1.4 ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
1.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยไร่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จะสนับสนุนและผลักดันให้มีก ระบวนการสร้างรายได้                    
ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ                  
ฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
      2.1 ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาฝีมือแรงงาน  และเพ่ิมรายได้ให้กับเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป 
      2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ราษฎรในท้องถิ่น 
      2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในตำบลห้วยไร่ ให้ยั่งยืนเน้นเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน 
      2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่      
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  3. นโยบายด้านสังคม 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลห้วยไร่เป็นชุมชนที่ปลอดภั ย 
น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลห้วยไร่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจน
สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
      3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี 
      3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล 
      3.3 สนับสนุนกิจกรรม สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 
      3.4 ส่งเสริมสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
      3.5 ส่งเสริมสวัสดิการและให้การดูแลเด็กแรกเกิดถึงหกขวบในตำบลห้วยไร่อย่างทั่วถึง 
      3.6 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 
      4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
      4.2 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
      4.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง  4  ด้าน  คือ ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
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      4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
      4 .5 ส่ งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม ให้ เป็นเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่นของตำบลห้ วยไร่                          
เช่น  งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา           
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว และประเพณีบุญเจดีย์ข้าว เพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงามแก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต         
      4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับโรงเรียน 
หมู่บ้าน และตำบล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี                 
และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง 

  5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ         
และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ด้วยการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดังนี้ 
     5.1 การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  ในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ 
       5.2 ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังการ ป้องกัน       
การควบคุมโรค และผลักดันโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรคไวรัส โคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 
     5.3 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
     5.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลห้วยไร่มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ  
     5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลห้วยไร่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา
และการออกกำลังกาย 
     5.6 สนับสนุนการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ และการมีส่วนของประชาชน         
ในตำบลให้เห็นคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.7 พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลห้วยไร่ให้มีประสิทธิภาพ                    
โดยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จัดหาที่ทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ              
อันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม 
     5.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะและมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
             5.9 เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐานและขุดลอกคูคลอง          
ลดปัญหาการตื้นเขิน เพ่ือป้องกันน้ำท่วม ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

  6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส                
และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ 
      6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน 
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      6.2 .ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกแห่ง ในกรณี 
ที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
      6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการ
ระบบการบริหารและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว               
และมีประสิทธิภาพ 
      6.5 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง                    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ดังกล่าว เป็นนโยบาย    
ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน บางนโยบายจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                      
และเป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ ายประจำปีที่มีอยู่ นโยบายทั้ง 6 ด้านนี้                    
จะไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้โดยกระผมเพียงคนเดียว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่                    
ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันทำงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้แถลงไว้ ต่อไป 

กระผม ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยไร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และขอยืนยันว่าจะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข  
ต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจะถือปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลห้วยไร่เป็นที่ตั้ง                    
ให้สมกับที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

 
 
 
 

นายสุรสิทธิ์   เมืองลี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 


