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ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา 

****************************** 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา 
 

   ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปงเตา เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตาและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย” 
  กระผม นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา  จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ท่านประธานสภาองค์การาบริหารส่วนต าบลปงเตาที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลปงเตา สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 
ดังนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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2.1  ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน            
ต าบลปงเตา 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

     ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ 
2.4   ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์วารสาร
และเอกสารต่าง ๆ ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1  ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทาง
การเกษตร 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสด
น่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะท าให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากข้ึน 

4.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
     4.1  ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า   

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
     4.2  ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืชเพ่ือให้ระบายน้ าดีขึ้น 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     4.4  ด าเนินการก่อสร้างเข่ือน คสล. ริมคลองที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา เพ่ือ

ป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ ามิให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
 4.5  ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลปงเตา เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

     4.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจ าหน่ายน้ าประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 
     4.7  ด าเนินการจัดท าผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
     5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
     5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริหารด้านสุขภาพอนามัยและการ

รักษาพยาบาล 
 5.3  ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
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     5.4  จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยจัดท าโครงการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปงเตาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     5.5  เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกัน

รักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     5.6  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

ทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัด กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
     5.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ ผู้ประกอบการค้า 

สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืน ๆ  
                 5.8  จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  6. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 6.1 ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งก าจัดโดยถูกหลัก

สุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีบ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 

      6.2 ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลปงเตาสู่วิถีเมืองสะอาด ต าบลร่มรื่นให้น่าอยู่ 
 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแล

รักษาแม่น้ า คูคลอง ทางระบายน้ า  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ าเสีย เพ่ือคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

      6.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      7.1 ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็น
     ธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
     ส่วนต าบลปงเตา ให้มีความรู้ ความสามารถ  ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการ
     ท างานแบบบูรณาการและสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
     7.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
     ให้เจริญก้าวหน้า 
     7.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อม 
     ปฏิบัติงาน 
     7.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และล านักงาน
     จ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆเป็นกรณีพิเศษ 
     7.5 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองใน
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
     7.6 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา ให้ประชาชนทราบ เพ่ือ
     การบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง 
ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น เป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน 
  ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อสภา
องค์การหารส่วนต าบลปงเตาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปงเตาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตาเป็นส าคัญ 

 
   

 
(นายณัฐวุฒิ   เรือนเงิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา 


