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เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนบพิต ำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนบพิต ำ 
 

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนบพิต า  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564 ข้าพเจ้านายสมโชค  อินณรงค์  ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนบพิต า และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนบพติ าและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7 ) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า  “ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งนี ้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบาย
ให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกท่านที่มาประชุมด้วย” 
  กระผมนายสมโชค  อินณรงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า จึงได้ก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการ
ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต าที่เคารพ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีธุรกิจ  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้น 
                                                                                                                 มากมาย... 
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มากมาย  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต ามีสภาพเป็นชุมชนเมือง  มีประชากรและประชากรแฝงที ่
เข้ามาท ามาหากินเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหา              
ที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น  ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้  กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่
ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต าเป็นชุมชน             
น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  
รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต าท่ีเคารพ  เพื่อให้การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนบพิต า สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  กระผมจึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน  ได้แก่ 
  1. นโยบายเร่งด่วน 
  2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3. นโยบายด้านการศึกษา 
  4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  6. นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

  โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมนโยบำยแต่ละด้ำน  ดังนี้ 
  1. นโยบำยเร่งด่วน 
  1.1 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์           
การส่งเสริมความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น  Covid – 19  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  1.2 จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและพียงพอ 
  1.3 ด าเนินการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า เป็นเทศบาลต าบลนบพิต า  
ภายใน 4 ปี 
  2. นโยบำยกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
  เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม                
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุน 
                                                                                                             การด าเนิน... 
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การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด                                                                                                 
ปลอดสารพิษ  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือ
พัฒนาบริการ  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ  เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่  
  3. นโยบำยกำรศึกษำ 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุน
งบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์
และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย  จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา   เช่น  สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนโดยทั่วไป 
  4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด  สดใส  และปลอดภัยจากมลพิษ  โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ ป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย  โดยส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส  พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมี               
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ  และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี   ส่งเสริมและ
สนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคม  ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า เพ่ือ                 
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ด าเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัช พืชเพ่ือให้การระบาย
น้ าดีขึ้นและเป็นการป้องกันปัญหาน้ าท่วม ปรับปรุงทางเดินเท้า  จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร  เครื่องหมาย 
                                                                                                         บอกเส้นทาง... 
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บอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน ติดตั้งสัญญาณไฟ ด าเนินการ                                                                                                       
ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ชอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ด าเนินการจัดท าผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  6. นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการปกครองท้องถิ่น  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  โดยบูรณาการแผนงาน
ของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจดักำรที่ดี 
 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  สามารถด าเนินงานตามนโยบาย
และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทั่วถึง  โปร่งใส  และคุ้มค่า  
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนา               
การบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบ  Call  Center  เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร  และ
การร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ  เช่น  ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ข้อมูล  ด้านการช่างและผังเมือง  ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ  
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  
และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน  ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 
 
 จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน 
 
 กระผม  นายสมโชค  อินณรงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่ง
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึด
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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